
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

1.3.) Oddział zamawiającego: Budowa hali sportowej w ZSEiT w Pasłęku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000631841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 36

1.5.2.) Miejscowość: Pasłęk

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 5523483129

1.5.8.) Numer faksu: 556495000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zseitpaslek@elblag.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseit.paslek.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14fa16f8-b48b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054891/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14 11:10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00042210/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

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: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pomocą formularzy do komunikacji dostępnych w systemie miniPortal oraz platformy
ePUAP. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „formularza złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”.https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie
wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania, informacje, itp. pochodzące od Zamawiającego będą w toku
postępowania przekazywane Wykonawcom drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) w
postaci skanów (elektronicznych kopii dokumentów w oryginale posiadających papierową) lub
elektronicznych kopii dokumentów (np. w formacie WORD lub PDF), zawierających informację o
właściwym podpisaniu ich oryginałów.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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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): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 36,
reprezentowany przez. – Dyrektora mgr Mariana Matuszczaka. Inspektorem ochrony danych
osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku jest Eugenia Maria Sadowska
tel. 608 339 043, email: iod24@wp.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
"Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku", znak sprawy
ZSEIT.22.2241.1.21. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSEIT.22.2241.1.21

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 umowy jest budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku. Szczegółowy opis zadania pn. „Budowa hali sportowej w Zespole
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” stanowi załącznik nr 1.Przedmiot umowy
określony w ust. 1 realizowany będzie:1) na podstawie decyzji nr 283/17 Pozwolenie na budowę
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zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,2) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego,3) zachowując należytą staranność, jaka jest wymagana przy realizacji całości
umowy, jak również realizacji poszczególnych czynności wynikających z niniejszej umowy,4) w
terminie i na zasadach określonych umową.Na dokumentację projektową składają się: projekt
budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 13. Poza robotami
opisanymi w dokumentacji projektowej należy wykonać:1) demontaż i ponowny montaż
elementów, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac modernizacyjnych;2)
zabezpieczenie pomieszczeń oraz funkcjonujących w nich urządzeń i wyposażenia przed
uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy;3)
zabezpieczenie bhp i ppoż. w miejscu wykonywanych robót;4) dokonanie uzgodnień w zakresie
terminów wykonania prac z Zamawiającym, którego akceptacja jest wymagana dla rozpoczęcia,
realizacji i odbioru prac;5) sprawdzenie przed przystąpieniem do robót inwentaryzacji i wymiarów
z natury;6) uprzątnięcie po zakończeniu robót zarówno pomieszczeń objętych przedmiotem
zamówienia (umycie wszelkich elementów wyposażenia, w tym okien, lamp, mebli) jak i innych
przestrzeni wykorzystanych do przeprowadzenia robót w tym korytarzy służących do transportu
dostarczanych materiałów jak i innych pomieszczeń wykorzystanych w celu organizacji i
przeprowadzenia robót; transport i utylizację wszelkich materiałów powstałych w wyniku
prowadzonych robót;7) wykonanie dokumentacji powykonawczej.Wykonawca jest zobowiązany
realizować prace wg harmonogramu rzeczowo - finansowego, który stanowi Załącznik nr
12.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi
normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu
należytej staranności oraz według najlepszej profesjonalnej wiedzy, przy wykorzystaniu
materiałów o najwyższej jakości spełniających normy i posiadających najwyższe parametry
użytkowe i bezpieczeństwa.Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w załącznikach do SWZ
parametry lub normy krajowe lub przenoszące normy europejskie lub normy międzynarodowe
mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają
takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez
Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów
równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze
od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ, również dopuszcza się wykazanie
normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiORB. Na
Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „Równoważności”. Nazwy własne produktów,
producentów i znaki towarowe zostały użyte w celu określenia parametrów technicznych.
Materiały te należy traktować jako referencyjne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań
równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w
dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji
Zamawiającego i projektanta dokumentacji.Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę
muszą mieć aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w
budownictwie.Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych. Podzielenie zamówienia na części z uwagi na
planowany zakres uniemożliwi zrealizowanie zamówienia w sposób kompleksowy i zgodny z
oczekiwaniami Zamawiającego przy zachowaniu wysokiej jakości wykonanych robót oraz
dostarczonych materiałów. Brak podziału zamówienia pozwala na uzyskanie przez
Zamawiającego korzystnej oferty cenowej przy jednoczesnym zachowaniu konkurencji na
rynku.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.Wykonawca (Podwykonawca) ma obowiązek zatrudnienia, w całym okresie
realizacji zamówienia, zgodnie z art. 95 w związku z art. 134 ust. 2 ustawy Pzp, na podstawie
stosunku pracy, osób wykonujących prace objęte zakresem zamówienia, w tym prace fizyczne
oraz operatorów sprzętu (pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych), jeżeli
czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040,1043 i 1495), z wyłączeniem
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pracowników pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie
przepisów prawa budowlanego. Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umowy pracę w
rozumieniu Kodeksu pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa
Wykonawca, który na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia
dodatkowych pracowników lub wymiany tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy.Sposób
weryfikowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:1) Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia podpisania umowy przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności, o
których mowa w pkt 2.12,2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia
czynności, o których mowa w pkt 2.12.Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań (w nawiązaniu do art. 438 ustawy Pzp):1) Wykonawca na żądanie
Zamawiającego w ciągu 5 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane
dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności, o
których mowa w pkt 2.12,2) Za brak realizacji wymagań określonych w niniejszej SWZ,
Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi, w wysokości określonej we wzorze
umowy.Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej
na przyszłym miejscu wykonywania zamówienia.W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy
zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami, o
której mowa w pkt 20.21 SWZ, w formie przewidzianej w Rozdziale 20 SWZ, nazwisk osób, które
wezmą udział w wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 17.05.2021 o
godz. 1200. Obecność Wykonawcy na wizji lokalnej nie jest obowiązkowa (uczestnictwo w wizji
lokalnej podlega decyzji Wykonawcy). Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt.
Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków,
strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam
powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i
przepisami. Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca nie ma
prawa bez uzgodnienia z zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek
działań i czynności na terenie Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania
obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przeciwpożarowych zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego, których zasady
zostaną wyjaśnione Wykonawcom przed wejściem na teren przewidziany na realizację
zamówienia. Wszystkie osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są posiadać przy
sobie dokument tożsamości. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane przez przedstawicieli
Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia lub SWZ. W
związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i związanymi z nim wewnętrznymi zarządzeniami
u Zamawiającego, Wykonawcy uczestniczący w wizji lokalnej, oprócz powyższych wymagań,
będą zobowiązani do poddania się kontroli temperatury oraz posiadania środków ochrony
indywidualnej (maseczki ochronne). Minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty i
zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy (liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy).Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 22 miesiące od dnia podpisania umowy z
Wykonawcą wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Lp. KRYTERIUM WAGA1 Cena 60%2 Okres gwarancji
40% Punkty w ramach kryterium „Cena" zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru(cena
brutto oferty o najniższej cenie brutto)/(cena brutto oferty ocenianej) x 60 = liczba punktów
przyznawanych ofercie ocenianejKońcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do
dwóch miejsc po przecinku Punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji" zostaną przyznane zgodnie
z poniższymi zasadami:(gwarancja badanej oferty-36 miesięcy (minimalny wymagany okres
gwarancji))/(72 miesięcy (maksymalna gwarancja)- 36 miesięcy (minimalny wymagany okres
gwarancji)) x 40=liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej Wykonawca może zaoferować
gwarancję w pełnych miesiącach na okres 36 i więcej miesięcy. W przypadku niewskazania przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca
zadeklarował 36 miesięcy. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt. W przypadku gdy
Wykonawca zaoferuje w Formularzu Ofertowym okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji
równego lub dłuższego niż 72 miesiące oferta uzyska 40 punktów. Łączną ocenę oferty będzie
stanowić suma punktów przyznanych w ramach wszystkich kryteriów oceny, o których mowa w pkt 16.1
SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę punktową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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:
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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.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, przy czym suma gwarancyjna tego ubezpieczenia jest nie mniejsza
niż: 4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony i 00/100); w przypadku Wykonawców
którzy mają ubezpieczenie w innej walucie niż PLN wartości zrealizowanych robót budowlanych
będą przeliczone w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący przed dniem publikacji ogłoszenia o
zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm).zdolności technicznej lub zawodowej:o
udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie/przebudowie/rozbudowie/ modernizacji/remoncie budynku, a wartość zamówienia
brutto wyniosła minimum 4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony złotych) w ramach
jednego zamówienia.o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który skieruje do
realizacji zamówienia:a) Kierownika Budowy - który:- posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z
rozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020
r. poz. 220);- wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego;- posiada minimum
36-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy nabyte w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;b) Kierownika Robót
Elektrycznych - który:- posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub
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odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie, wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220);- wpisany jest na listę
członków izby samorządu zawodowego- posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych nabyte w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert;c) Kierownika Robót Sanitarnych - który:- posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacji
sanitarnych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020
r. poz. 220); - wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego;- posiada minimum
12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy nabyte w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.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 lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W
przypadku, o którym mowa w pkt 8.2, Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 Pzp, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w podmiotowych środkach dowodowych.

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:
 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie wskazanym w pkt. 7.1.5 Rozdziału VII SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
PZP , sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji; dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
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przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ; wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, tj.
kierowników robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN, słownie: sto tysięcy
złotych. 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy78 1020 1752 0000 0102 0006 8155 z adnotacją
Przetarg „Budowa hali sportowej w ZSEiT w Pasłęku”.Zaleca się dołączenie do oferty
dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym w pkt 11.3
SWZ, przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji
lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2.2- 11.2.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi być wniesione w
sposób i w formie umożliwiającej skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji wystąpienia
przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium.Z treści gwarancji lub poręczenia musi
jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. Ponadto powinien być wskazany
termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który musi rozpoczynać się najpóźniej w dniu
upływu terminu składania ofert oraz nie może być krótszy dzień upływu terminu związania
ofertą.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.Zamawiający zwróci wadium w przypadku wystąpienia jednej z
okoliczności lub złożenia przez Wykonawcę wniosku, o których mowa odpowiednio w art. 98 ust.
1 i 2 ustawy.Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek
wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie
niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP - fakt ustanowienia pełnomocnika
musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać
jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane
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pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.Przed
zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do
przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie, oświadczenia o braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z
Wykonawców, z kolei oświadczenie o spełnieniu warunków udziału przynajmniej jeden z
nich.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Szczegółowe informacje niepodlegania
wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz składania dokumentów i
oświadczeń zawarte są w rozdziale 7,8 i 10 SWZ.

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:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności i może być dopuszczalna w granicach unormowania art. 455 ustawy
PZP oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści
dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy. Zmiana Umowy może
nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności
wymienionych w niniejszym paragrafie.Rodzaj i zakres zmian:1) zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy2) dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu
umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach,3) strony dopuszczają
możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu
umowy:Szczegółowy opis rodzaju, zakresu i warunków wprowadzenia zmian do umowy znajduje
się w § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platforma ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w
przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w rozdziale X pkt 10.6 - 10.12 SWZ.Informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelkie wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania,
informacje, itp. pochodzące od Zamawiającego będą w toku postępowania przekazywane
Wykonawcom drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) w postaci skanów
(elektronicznych kopii dokumentów w oryginale posiadających papierową) lub elektronicznych
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kopii dokumentów (np. w formacie WORD lub PDF), zawierających informację o właściwym
podpisaniu ich oryginałów.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00054891/01 z dnia 2021-05-14

2021-05-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane


	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	1.3.) Oddział zamawiającego: Budowa hali sportowej w ZSEiT w Pasłęku
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000631841
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 36
	1.5.2.) Miejscowość: Pasłęk
	1.5.3.) Kod pocztowy: 14-400
	1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
	1.5.7.) Numer telefonu: 5523483129
	1.5.8.) Numer faksu: 556495000
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zseitpaslek@elblag.net
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseit.paslek.edu.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14fa16f8-b48b-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054891/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14 11:10
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00042210/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Lp.	KRYTERIUM	WAGA1	Cena	60%2	Okres gwarancji 40%	Punkty w ramach kryterium „Cena" zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru(cena brutto oferty o najniższej cenie brutto)/(cena brutto oferty ocenianej) x 60 = liczba punktów przyznawanych ofercie ocenianejKońcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	Punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji" zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:(gwarancja badanej oferty-36 miesięcy (minimalny wymagany okres gwarancji))/(72 miesięcy (maksymalna gwarancja)- 36 miesięcy (minimalny wymagany okres gwarancji)) x 40=liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej Wykonawca może zaoferować gwarancję w pełnych miesiącach na okres 36 i więcej miesięcy.	W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował 36 miesięcy. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.	W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje w Formularzu Ofertowym okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.	W przypadku zaoferowania okresu gwarancji równego lub dłuższego niż 72 miesiące oferta uzyska 40 punktów.	Łączną ocenę oferty będzie stanowić suma punktów przyznanych w ramach wszystkich kryteriów oceny, o których mowa w pkt 16.1 SWZ.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę punktową.
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 	oświadczenia Wykonawcy, w zakresie wskazanym w pkt. 7.1.5 Rozdziału VII SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP , sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;	dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 	wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;	wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, tj. kierowników robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
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