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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.2019 ze
zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp. Oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych.
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ROZDZIAŁ I
DANE ZAMWIAJĄCEGO - INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Spale,
Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz,
KRS 0000374033, REGON 142733356-00074, NIP 701 027 39 50.
Strona internetowa: www.spala.cos.pl,
Strona BIP: www.bip.cos.pl
e-mail : sekretariat.spala@cos.pl
numer telefonu: 44 / 719 65 02
ROZDZIAŁ II
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych
jest Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Al.
Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych: iod@cos.pl.

2.

Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia
umowy lub realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem,
a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji
i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele
Wykonawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6 ust. 1, lit. c) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych
nakładanych na Administratora w zakresie prowadzenia postępowań zakupowych
i związanych z nim czynności. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą
zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych i kancelariom prawnym,
z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać
upublicznione zgodnie z wymaganiami prawnymi w obszarze zamówień publicznych.

4.

Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.
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5.

Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez
Wykonawcę/Oferenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy
z Administratorem.

6.

Wykonawca/Oferent jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim
przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach
realizacji umowy.

ROZDZIAŁ III
SPOSÓB KOMUNIKACJI
1.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Edyta Wolan , tel. /0-44/ 724 23 46, wew. 526, /sprawy formalne/

- Robert Kwiatkowski tel. /0-44/ 724 23 46, wew. 511 lub 513 285 666 /przedmiot
zamówienia
adres e-mail: sekretariat.spala@cos.pl,
2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji.

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią
załącznik do niniejszej SWZ.
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8.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

9.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający dopuszcza format .pdf oferty pod warunkiem, że będzie możliwe dołączenie
oferty na miniPortalu, a jej odszyfrowanie nie spowoduje powstania dodatkowych
kosztów po stronie Zamawiającego, wiążących się z zakupem licencji programu do
odszyfrowywania danego pliku .pdf.

10.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx

11.

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).

13.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx

14.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

15.

Wykonawca na podstawie art. 284 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

16.

Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane przy użyciu
mniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps.portal oraz
drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej.
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ROZDZIAŁ IV
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji , na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ”ustawą Pzp” oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych.
2. Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy
mają następujące znaczenie:
a) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ),
b) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany
w Rozdziale VI i Formularzu cenowym załącznik 2a
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy niniejsza SWZ.
ROZDZIAŁ V
PODWYKONAWCY
1.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.

2.

W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający
wymaga wskazania w Ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są
one znane. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam
zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.

3.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

4.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.
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5.

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ VI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do schładzania powietrza
na obiektach sportowych:
Część 1: agregat chłodzący do centrali wentylacyjnej – sala sportów walki
Część 2 : klimatyzatory typu split (mulitisplit)
2. Kod CPV: 42510000-4
3. Szczegółowy opis zamówienia: : W załączniku nr 2a i 2b do SWZ
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji
jakości i rękojmi za wady na okres co najmniej 24 miesięcy.
4. Urządzenia i materiały muszą być nowe fabrycznie, wyprodukowane w roku 2021r, mają
posiadać właściwe atesty, certyfikaty, karty katalogowe produktu zgodnie z zasadami
Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
5. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin dostawy zamówienia : do 13 grudnia 2021r.
Niniejsze zamówienie publiczne będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych, a
w szczególności ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia
postepowania, gdyby środki o które będzie się ubiegać, nie zostaną mu ostatecznie
przyznane. Wykonawcom nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
ROZDZIAŁ VII
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ VIII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH
SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2 posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

3.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniający
zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.

4.

Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o których mowa w ust. 3, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

5.



zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu udostepniającego zasoby;



sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostepniającego te zasoby wykonywaniu zamówienia;



zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;



czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, za zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz , jeżeli to dotyczy, kryteriów
selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
które zostały przewidziane względem wykonawcy.
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6.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach
określonych w art. 117 i art. 118 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

7.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

II PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale VIII podrozdział I pkt 2,
2) wobec których zachodzą przesłanki określone na podstawie art. 108 ust. 1 tj.
Zamawiający wykluczy wykonawcę:
I .będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnianie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub
mającego na celu popełnienie4 tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonawcy pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzenia wykonawcy pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
-8-

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIE NIA – DOSTAWY URZĄDZEŃ DO SCHŁADZANIA
POWIETRZA W OBIEKTACH SPORTOWYCH

ZP 12/2021

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
II. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za przestępstwo,
o którym mowa w pkt. 1;
III. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porumieni w sprawie spłaty tych należności.
IV. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
V. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodności przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji o konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty czę3)ściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba, ze wykażą że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
VI. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenia konkurencji, może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zaradza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełni łącznie
następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
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wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami , w tym organami
ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzgledniające wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 2 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy
wykonawcę.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
2)

3.

4.

ROZDZIAŁ IX
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
1. Wykonawca wraz z ofertą składa:
Oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ
2) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu określone
przez Zmawiającego w SWZ według załącznika nr 3 do SWZ.
3) Aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: atesty, certyfikaty, karty
katalogowe produktu w języku polskim.
1)

Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1/ Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w :
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

2.
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b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
e) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
f) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy,
g) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
h) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dani 16 lutego
2007 r. o ochronie konsumentów, złożone według załącznika nr 4 do SWZ, oraz
2/ Zaświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy tj:
1/ Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2/ Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.

3/ W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego dokumenty nie są w języku
polskim, Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w

- 11 -

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIE NIA – DOSTAWY URZĄDZEŃ DO SCHŁADZANIA
POWIETRZA W OBIEKTACH SPORTOWYCH

ZP 12/2021

postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
II. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w Podrozdziale I ust. 2 pkt
1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym labo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym z
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
III. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE LUB UŻYCZAJĄCY ZASOBY
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX podr. I ust. 1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w rozdz. IX podr. I ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz.
IX podr. I ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na
jego zasoby.
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4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem
miniportalu.uzp.gov.pl/, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Oferta powinna być sporządzona w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną w języku polskim, pod rygorem
nieważności.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222
ust. 5.
8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, zwanym
dalej „Rozporządzeniem, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność
z oryginałem.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć, podpisane przez osoby uprawnione następujące
dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ,
2. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. IX podr. 1 pkt .1, 2, 3 do SWZ,
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.),
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
1.
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4. Pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli
zachodzi taka okoliczność,
5. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. I pkt 1 ppkt 3 SWZ,
9. Wykonawca za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ może przed
upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
10. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania ofert:
1) Wykonawca za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ może
samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).
2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
11. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca
może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub
oświadczenia.
12. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę
albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art.118 ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne
z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z
oryginałem.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
17.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Obowiązek dostarczenia wymaganych przepisami prawa informacji spoczywa na głównym
Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
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zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ XI
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 29.10.2021r. do godz. 09:00
II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021r. o godz. 09:15 za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl w siedzibie Zamawiającego, pok. 20 A.
7. Otwarcie ofert na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert ściągniętych przez Zamawiającego z jego konta ePUAP.
8. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, która
będzie zawierać:
1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte
w ofertach, jeżeli były wymagane.
ROZDZIAŁ XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

3.

4.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 28.11.2021r.
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
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ROZDZIAŁ XIII
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Cenę oferty należy obliczyć na formularzu cenowym.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach występujących w formularzu cenowym. Brak wypełnienia wszystkich i
określenia wartości w którejś z pozycji oraz dokonywanie zmian w treści formularza
spowoduje odrzucenie oferty za wyjątkiem omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2
ustawy Pzp. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza cenowego.
Cenę oferty stanowi suma cen brutto określona w ostatniej pozycji formularza cenowego.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza cenowego. Jego niezłożenie będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” lub
„ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) tj. wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub
usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Wartość brutto podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania
zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, wynikające z
zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne
obciążenia, w szczególności podatek VAT.
Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty uzależniony jest od siedziby lub
miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur
należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla
Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).
Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi,
Zamawiający doliczy do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego,
obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. Wykonawca
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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ROZDZIAŁ XIV
KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
I. TRYB OCENY OFERT
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferta Wykonawcy, który w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt c), będzie podlegała
odrzuceniu. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Kryterium wyboru

Waga kryterium

Cena brutto (C)

100%

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
1.

Ocena ofert dokonywana będzie w oparciu o niżej wskazane kryteria:
kryterium „Cena brutto” - według następującego wzoru:
C=

CN - najniższa cena
-------------------------------------------- x 100
CB - cena w ofercie badanej

C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
CB- cena w ofercie badanej
Do oceny oferty w każdej z części w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ).
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Dla kryterium „cena” przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona
liczba punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Ofertą
najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.
ROZDZIAŁ XV
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ROZDZIAŁ XVI
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
1.

2.

Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści Umowy. Warunki zmiany umowy
szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy.

ROZDZIAŁ XVII
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.
2.

3.

4.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania
Wykonawcy wymieniona w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który
przedstawi przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ XVIII
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony
prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.
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ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:
Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2a do SWZ – Opis techniczny dostawy i montażu klimatyzacji.
Załącznik nr 2b do SWZ – Dokumentacja powykonawcza wentylacji – hala sportów walki.
Załącznik nr 2c do SWZ – DTR centrali wentylacyjnej.
Załącznik nr 2d do SWZ – Mapa sytuacyjna.
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp.
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Uwaga:
Załączniki 2a, 2b, 2c i 2d- w formie osobnych plików.

Spała 20.10.2021r.
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Załącznik 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NA DOSTAWY NR…..
zawarta w Spale dnia ………….. pomiędzy :
Centralnym Ośrodkiem Sportu- Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Spale,
Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6,
Spała, 97-215 Inowłódz, KRS 0000374033,
REGON 142733356-00074, NIP 7010273950
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1.…………………………… - Dyrektor
przy kontrasygnacie: ………………………….. – Główny Księgowy
a firmą:
………………………………………………..……………………………………..…………
…….
………………………KRS ………. NIP…..…. REGON…… kapitał zakładowy
………………..
zwaną dalej Wykonawcą.
reprezentowanym przez:
1.……………………………
2.……………………………
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ,
Strony oświadczają co następuje:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest i dostawa i montaż urządzeń schładzających powietrze, zwanych
dalej „towarem” w ……………..części zamówienia.
2. Przedmiot Umowy jest określony w ofercie Wykonawcy z dnia ....., która stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu dostawy z co najmniej 48-godzinnym
wyprzedzeniem drogą telefoniczną, faxem lub e-mail.
§ 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i całościowego wykonania przedmiotu Umowy
w terminie do dnia 13 grudnia 2021r. Najpóźniej w tym dniu Wykonawca zobowiązany jest
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2.
3.
4.

5.

przedstawić Zamawiającemu do odbioru końcowego zrealizowany w całości przedmiot
Umowy.
Dostawa przedmiotu Umowy realizowana będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt
i ryzyko.
Za dzień zakończenia realizacji Umowy uznany będzie dzień sporządzenia i podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag
lub zastrzeżeń i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w całości do eksploatacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru jakichkolwiek wad fizycznych lub ilościowych
dostarczonego towaru, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na
dostawę towarów wolnych od wad lub we właściwej ilości, bez ponoszenia przez
Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wyznaczenie przez
Zamawiającego dodatkowego terminu nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar
umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy.
W pozostałym zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady
fizyczne i prawne dostarczonego towaru na warunkach określonych w § 4 umowy
oraz Kodeksie Cywilnym.
§ 3. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość wynagrodzenia za realizację w całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1,
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, wynosi …………………… złotych (słownie: ………
………………………………………………… złotych) brutto, w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i obejmuje również koszty
transportu i rozładunku.
3. Za prawidłowo i kompletnie wykonany przedmiot Umowy Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.
4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag
lub zastrzeżeń protokół odbioru końcowego realizacji przedmiotu Umowy.
5. Płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Zakazuje się – pod rygorem nieważności – dokonywania przelewu (cesji) wierzytelności, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze, będzie zgodny z rachunkiem bankowym
Sprzedawcy ujętym w elektronicznym Wykazie Podmiotów VAT prowadzonym w Biuletynie
Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej.
9. Właściwym urzędem skarbowym dla celów podatku VAT Wykonawcy jest Urząd Skarbowy
……………………………………………………………………………………………………
10. W przypadku gdy przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym mechanizmem podzielonej
płatności, faktury wystawione przez Sprzedawcę będą zawierały adnotację „Mechanizm
podzielonej płatności”.
11. Dane indentyfikacyjne do fakturowania dla Wykonawcy:
Nabywca: Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa,
NIP 7010273950;
Odbiorca: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, 97215 Inowłódz, Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6.
§ 4 GWARANCJA I RĘKOJMIA
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1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie nowy towar, wolny od wad.
2. Wykonawca
udziela
gwarancji
jakości
na
przedmiot
Umowy
na
okres
………………miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag lub
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji.

§5 KARY UMOWNE
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia Umownego brutto określonego w §3 ust. 1.
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Umownego brutto określonego w §3 ust. 1.
3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz obowiązków wynikających
z udzielonej gwarancji i rękojmi, w terminie do 7 dni, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, a za każdy
następny dzień zwłoki ponad 7 dni kalendarzowych - w wysokości 300,00 zł za każdy
dzień zwłoki.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swą moc również w przypadku
odstąpienia od umowy.
§6 ROZWIĄZANIE I ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzania
takich zamian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, jeśli będzie ono skutkiem wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było
zapobiec (w szczególności klęski żywiołowe, wybuchy epidemii, strajki generalne,
zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne itp.).
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5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
wystąpienia przypadku Siły wyższej, trwającego dłużej niż 30 dni, a który uniemożliwia, przy
dołożeniu należytej staranności, wykonanie niniejszej umowy.
6. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.
§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. (RODO). Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek
Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych: iod@cos.pl
2. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia
i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1 lit.
b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia
kwalifikacji
i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele
Wykonawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający
z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane
przedstawicieli Wykonawcy posiadających uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami
prawa mogą być przetwarzane przez okres funkcjonowania obiektu ze względu na nałożony
przez obowiązujące przepisy obowiązek dokumentowania realizowanych prac przez
Administratora.
4. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom
systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym,
z którymi współpracuje Administrator.
5. Wykonawca lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wykonawca lub jego przedstawiciele mają prawo
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez
Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy
z Administratorem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim
przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji
umowy.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe dla
stosunków określonych w niniejszej umowie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie
jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie
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będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia
i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które
wyraźnie zawarte są w Umowie.
4. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych
jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy,
a z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona
zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze
negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka
sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne,
jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez
nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do
postanowień dotkniętych nieważnością.
6. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
8. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy są:
 Ze strony Wykonawcy : …………………………………
 Ze strony Zamawiającego : ……………………………..
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone
są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy
10. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
1) Opis przedmiotu zamówienia : odpowiednio załącznik 2alub i załącznik 2b
2) Oferta Wykonawcy,
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
97-215 Inowłódz
Nawiązując do ogłoszenia oraz treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu
o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawa i
montaż urządzeń do schładzania powietrza na obiektach sportowych:
__________________________________________________________________________
ja / my niżej podpisani:
__________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
__________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców);
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
podmiotów składających wspólną ofertę)
1.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SWZ za:
Część 1: Agregat freonowy dla istniejącej centrali wentylacyjnej - hala sportów walki:
cenę netto (bez podatku VAT): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….….zł
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
tj. za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
Oferujemy agregat: (producent, model, moc chłodnicza): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................

Część 2: Klimatyzatory split (multi split) do obiektów: siłownia, sala podnoszenia
ciężarów, hydroterapia:
cenę netto (bez podatku VAT): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……....zł
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
tj. za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
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Szczegółowa kalkulacja 2 części zamówienia:
Lp

Miejsce lokalizacji

Opis zestawu: producent, model klimatyzatora, Cena zestawu (netto)
ilość jedn. wewnętrznych

1

siłownia przy
sportów walki,

2

sala
podnoszenia
ciężarów
w
hali
wielofunkcyjnej

3

korytarza hydroterapii
w budynku pływalni.

sali

Razem cena oferty: (netto)
2.

OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do
reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia
umowy jest:

________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili
pełnomocnictwo)* niepotrzebne skreślić

3.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.

4.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem II SWZ tj. „Informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych” przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Spale.

5.

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

6.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SWZ

7.

OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8.

Zobowiązujemy się do dostarczenia i zamontowania urządzeń chłodzących zgodnie z
zamówieniem objętym niniejszym zamówieniem.

9.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych
Postanowieniach Umowy.

10.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, tj. do dnia 17.11.2021r.
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11.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
_________________________________________________________________________
(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:
_________________________________________________________________________
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

* niepotrzebne skreślić

12.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Projektowanymi postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

13.

OŚWIADCZAMY, iż według Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) jesteśmy: mikroprzedsiębiorcą*, małym
przedsiębiorcą*, średnim przedsiębiorcą*, dużym przedsiębiorcą.*
*niepotrzebne skreślić

14.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
do:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________
Telefon: _______________________________
Adres e-mail: __________________________

15.

ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1. ................................................................................. ____________________________
2. ................................................................................. ____________________________
_

__________________________
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień
Publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
W związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na Dostawę i montaż urządzeń do schładzania powietrza na obiektach sportowych COS
OPO w Spale oświadczam(y), że:
1.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
…………….…….(miejscowość), dnia …………………r
…………………………………
(podpis Wykonawcy)

2.

W stosunku do Wykonawcy (skreślić nieadekwatny pkt: 1 albo 2):
1) nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy.
2) zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 5).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110
ustawy, Wykonawca podjął następujące środki naprawcze*:
………………………………………………………………………………......……………..……
…………….……. (miejscowość), dnia …………… r.
……………………………………

**w

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa oświadczenie w zakresie, w
którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie braku podstaw wykluczenia;
*

wykreślić, jeśli nie dotyczy albo wypełnić odpowiednio
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( podpis Wykonawcy )

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Nazwa i adres wykonawcy:
(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy
wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c. ,
konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.)
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................
Województwo: ...............................................................................................................
NIP: ................................................................................................................................
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym ..................................................
adres e-mail Wykonawcy …………………………………………………………………...
adres do korespondencji ……………………………………………………………………..
Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa i montaż urządzeń do schładzania powietrza na obiektach sportowych
oświadczam, że:
nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 369 ze zm.) *
należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 369 ze zm.) *
*właściwe zaznaczyć znakiem x

Lp.

Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego w skład
grupy kapitałowej

Adres podmiotu

1
2
3

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z
niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 108 ust 1pkt 5 i 6 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………… r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy)
POUCZENIE: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
108

ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o
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udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 128 ust. 1 PZP wynika umocowanie
pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 do SWZ
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż
urządzeń do schładzania powietrza na obiektach sportowych do Centralnego Ośrodka
Sportu-Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale
A. DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Pełna nazwa/firma/Imię i nazwisko Wykonawcy
Adres
NIP/PESEL w zależności od podmiotu
KRS/CEiDG w zależności od podmiotu
Adres strony, z której można pobrać ww.
dokumenty
Osoba reprezentująca, podstawa do
reprezentacji
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
[ …..] TAK [ …..] NIE
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? †
B. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:
Czy podmiot udostępniający zasoby oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w Rozdziale IX SWZ
[ …..] TAK [ …..] NIE
Należy wskazać warunek udziału w postępowaniu lub jego część, którą podmiot udostępniający
zasoby spełnia:
………………………………………………………………………………………
Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
[ …..] TAK [ …..] NIE
Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
[ …..] TAK [ …..] NIE
Zachodzą w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp).
W związku z ww. okolicznością zostały podjęte następujące środki naprawcze, o których mowa w art.
110 ust. 2 ustawy Pzp:

†Zgodnie

z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIE NIA – DOSTAWY URZĄDZEŃ DO SCHŁADZANIA
POWIETRZA W OBIEKTACH SPORTOWYCH

ZP 12/2021
……………………………………………………………………………………..……..…………………...........…………
……………………………………………………………………………..……..…………………...........…
A. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

Niniejszym zobowiązuję się udostępnić Wykonawcy: …….. [nazwa Wykonawcy]na okres…………….
następujące zasoby: ………….. [zakres dostępnych Wykonawcy zasobów].
Sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu
zamówienia: ………………………………………………….
Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zamówienie, którego wskazane zdolności dotyczą?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
B. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu‡
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby/ osób uprawnionych
do występowania w imieniu podmiotu)

‡Wyjaśnienie:

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia, np.
przez jego wykreślenie)
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