
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Modernizacja placu manewrowego na terenie Centrum Żeglarskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Żeglarskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362292686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przestrzenna 19

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-800

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914600844

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@centrumzeglarskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzeglarskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ośrodek sportowo-szkoleniowy żeglarstwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja placu manewrowego na terenie Centrum Żeglarskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb4eb47f-6881-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00337987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008239/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja placu manewrowego na terenie Centrum Żeglarskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2
ustawy, komunikacja Zamawiającego z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy składania ofert), w
szczególności: składanie oświadczeń innych niż towarzyszące złożeniu oferty, zawiadomień, wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e - mail do komunikacji Zamawiającego z
wykonawcami wskazano w Rozdziale I pkt 1 SWZ. Korespondencja, o której mowa powyżej,
przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np.: osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż
wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) nie
będzie brana pod uwagę; 
2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez miniPortal (adres:
https://miniportal.uzp.gov.pl/)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym; 2) sposób
sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy; 3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 4) wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
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Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP); 5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 6) za
datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą
Zamawiającego ePUAP; 7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego
wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ; 8) wykonawca musi złożyć zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego przez miniPortal
(adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I
pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym
jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 9) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na
miniPortalu; 10) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się
posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania; 11) zasady
określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed
podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A/221/1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 450000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
wykonawczej modernizacji placu manewrowego oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji
robót budowlanych na potrzeby Centrum Żeglarskiego, z siedzibą przy ul. Przestrzenna 19, 70-
800 Szczecin, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i ofertą Wykonawcy. 2. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy- załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu
umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) 
roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni o obciążeniu użytkowym nie mniejszym 
niż 100 kN/oś i o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda, w tym przynajmniej 1 
(jeden) projekt zrealizowany na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie 
portów lub przystani;
Obszar szczególnego zagrożenia powodzią definiuje ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 
wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624.)
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek 
wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
b1) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 (jedną) osobą (skierowaną przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia), która wykonała przynajmniej 2 (dwa) zrealizowane 
projekty robót budowlanych, polegających na budowie nawierzchni o obciążeniu użytkowym 
nie mniejszym niż 100 kN/oś, w tym przynajmniej 1( jeden) projekt zrealizowany na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią na terenie portów lub przystani;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek 
wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
b2)dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 (jedną) osobą (skierowaną przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia) na stanowisko Kierownik budowy posiadającą
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
która pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub 
kierownika robót przy co najmniej 2 (dwóch) robotach budowlanych, polegających na budowie
nawierzchni o obciążeniu użytkowym nie mniejszym niż 100 kN/oś, w tym przynajmniej 1
(jedna) z tych robót budowlanych zrealizowana została na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią na terenie portów lub przystani;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek 
wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy
do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym 
podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; 
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach 
lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców 
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o udzielenie zamówienia.
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca
przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt
6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych
materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania
równoważności);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca
przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt
6 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych
materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania
równoważności)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio:
wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego
reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do
SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego
zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba,
której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których
mowa w pkt 2;
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
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zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium należy wnieść w wysokości 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset
złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu
środków do zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy
polegających na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie zakresu świadczenia oraz sposobu spełnienia świadczenia;
4) zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia;
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2. Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wykonawca musi złożyć zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego przez miniPortal
(adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I
pkt 1 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w
§ 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy.
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego  podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim  wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym  podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując  zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;  Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach  lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.  - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru  stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.  Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców  o udzielenie zamówienia. - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;  - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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