
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Modernizacja szklarni” położonej na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w
Bolestraszycach – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650967049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolestraszyce 130

1.5.2.) Miejscowość: Wyszatyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-722

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arboretum@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bolestraszyce.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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 szklarni” położonej na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach
– etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cff29dc-2bf9-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230662/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13 10:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: arboretum@poczta.onet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
2. 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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem sprawy nadanym przez Zamawiającego.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczenia,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji, jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
arboretum@poczta.onet.pl (wpisując w tytule wiadomości: sprawa nr AG 226/10/2021).
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
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
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oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452). 
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 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 dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu
na ich wniesienie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce
130, 37 – 722 Wyszatyce; w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tj. Piotr Gaweł, za pośrednictwem
adresu e-mail: arboretum@poczta.onet.pl lub tel. 16 671 64 25; dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia; odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.; Ww. dane
osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postepowania o
udzielenie zamówienia; obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego
bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu), dotyczących tych osób jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy p.z.p.; W odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe
Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym
postępowaniu posiadają: na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych
osobowych, na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych
(skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników), na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw); prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której
dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający
pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych,
o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG 226/10/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) 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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Modernizacja szklarni” położonej na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach
– etap I. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w Załączniku nr 9 do
SWZ, tj. w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi przedmiar robót wraz z dokumentacją
projektową. Wymagany minimalny okres gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych
wynosi 36 miesięcy. UWAGA: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Wykonawca ma możliwość zaoferowania dłuższego terminu gwarancji, zgodnie z Rozdziałem
XVII pkt 2 SWZ oraz zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną w pkt. 4 Formularza
ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Jeżeli dokumenty opisujące przedmiot
zamówienia, wskazują znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że nie obniżą
one określonych w dokumentacji zamówienia standardów, będą o parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego rozwiązania spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty wykaz zastosowanych materiałów wraz z ich opisem, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do SWZ. W celu dokonania oceny spełniania wymagań opisu przedmiotu
zamówienia przez zaproponowane w ofercie Wykonawcy rozwiązania równoważne,
Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami: charakterystyka materiałowa (rodzaj i jakość materiałów),
parametry techniczne materiałów (dane techniczne). W przypadku, gdy w opisie przedmiotu
zamówienia znajdą się odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznej i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych jest obowiązany udowodnić, że
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty wykaz zastosowanych norm równoważnych, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 8 do SWZ.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
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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

4.3.6.) Waga: 40

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:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający
określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 
1. 1. Warunek 1
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na
wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia.
1.2. Warunek 2
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponować, osobą
posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doświadczenie i wykształcenie, a osoba te zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, tj.: kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą
Prawo budowlane, wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Inżynierów
Budownictwa.
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UWAGA: Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, muszą być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
2. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., 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 podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4. Zasady polegania Wykonawcy na zasobach innych podmiotów określono szczegółowo w
Rozdz. VIII pkt. 3 SWZ.

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy
p.z.p. Ww. oświadczenie składają odrębnie: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie przekazany
Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
Ww. dokument składają odrębnie: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udział
określonych w Sekcji V pkt. 5.4. niniejszego ogłoszenia: 
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż
200.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten Wykonawca, który
spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za 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. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa
pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną. Wzór wykazu osób zostanie przekazany
Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami związanymi z
realizacją zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków
dowodowych: 
a. wykazu zastosowanych materiałów równoważnych – jeżeli Wykonawca je zastosuje – w
formie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
b. wykazu zastosowanych norm równoważnych – jeżeli Wykonawca je zastosuje – w formie
tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Wykaz zastosowanych materiałów równoważnych
2. Wykaz zastosowanych norm równoważnych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, w przypadku gdy: Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez
przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do
dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców; Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Ww.
oświadczenie składają odrębnie: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca
celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
stanowiące dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. Ww. oświadczenie składają odrębnie: w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunku
udziału w postępowaniu; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się
Wykonawca
celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca będzie
polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej
innych podmiotów w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków
udziału w postępowaniu – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oświadczenie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ;

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:
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Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ). Sposób złożenia dokumentów przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale X SWZ. W
przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców, tworzących konsorcjum w celu
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy na realizację
przedmiotu zamówienia będą mieli obowiązek złożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej
ich współpracę, zawierającą co najmniej: zobowiązanie do wspólnej realizacji przedmiotu
zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych Stron umowy, czas obowiązywania
umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej, wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy na realizację
przedmiotu zamówienia, przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

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:
Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w
zakresie: 
1. Zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a także terminów
realizacji poszczególnych etapów/ elementów przedmiotu umowy.
2. Zmiany zakresu rzeczowego lub sposobu spełnienia świadczenia. 
3. Zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót ze strony Wykonawcy. 5. Zmiany lub
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rezygnacji z podwykonawców. 
6. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy także w razie wystąpienia okoliczności
związanych z COVID-19, mogącymi mieć wpływ na należyte wykonanie umowy na zasadach i w
trybie odrębnym uregulowanym w przepisach prawa. 
7. Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy określono w
Rozdziale XX SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik 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: 2021-10-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający na wniosek Wykonawcy przeprowadzi wizję lokalną terenu, na którym mają być
prowadzone roboty budowlane, pod warunkiem, że wniosek Wykonawcy wpłynie do
Zamawiającego nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem
składania ofert. Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej należy przesłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: arboretum@poczta.onet.pl. Informację o terminie wizji lokalnej
Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
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