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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615463-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wadowice: Roboty budowlane w zakresie budynków
2021/S 235-615463

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 7218342100000
Adres pocztowy: Batorego 2
Miejscowość: Wadowice
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 34-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Peret
E-mail: daria.peret@powiatwadowicki.pl 
Tel.:  +48 338734200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatwadowicki.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa hal sportowych przy placówkach oświatowych wg dwóch zadań
Numer referencyjny: NIZ.272.PN.3.2021

II.1.2) Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pn.
ZADANIE NR 1: Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną 
przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36 o 
kubaturze 17 800 m3 i powierzchni zabudowy 2 027 m2 (kategoria obiektu budowlanego XV);
ZADANIE NR 2: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie w zakresie rozbiórki 
istniejącego łącznika i sali gimnastycznej oraz przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z 
łącznikiem (kategoria obiektu XV) o powierzchni zabudowy 1 679,40 m2 i kubaturze 19 100 m3 wraz z całą 
infrastrukturą techniczną w Andrychowie przy ul. Pachla 16.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 
pełne zadania (jedno lub wszystkie) – ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2 opisane powyżej.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach poszczególnych ZADAŃ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262410 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500 Roboty murarskie i murowe
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000 Roboty ciesielskie
45432100 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100 Roboty malarskie
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wadowice

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pn.
ZADANIE NR 1: Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną 
przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 36 o 
kubaturze 17 800 m3 i powierzchni zabudowy 2 027 m2 (kategoria obiektu budowlanego XV);

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie w zakresie rozbiórki istniejącego 
łącznika i sali gimnastycznej oraz przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o halę sportową
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262410 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500 Roboty murarskie i murowe
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000 Roboty ciesielskie
45432100 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100 Roboty malarskie
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Andrychów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pn.
ZADANIE NR 2: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie w zakresie rozbiórki 
istniejącego łącznika i sali gimnastycznej oraz przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z 
łącznikiem (kategoria obiektu XV) o powierzchni zabudowy 1 679,40 m2 i kubaturze 19 100 m3 wraz z całą 
infrastrukturą techniczną w Andrychowie przy ul. Pachla 16.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Zamawiający informuje również w tym miejscu (ze względu na ograniczenia techniczne ilości znaków 
niniejszego formularza) o podstawach wykluczenia z postępowania oraz o pozostałych informacjach 
dotyczących postępowania.
1.Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
a)braku podstaw wykluczenia;
b)spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym 
i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert.
3.Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2. SWZ-IDW (w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego 
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dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w formie 
elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4.Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.
5.W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji , w 
takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
6.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych oraz uprzednio oświadczeń, o których mowa w pkt 8.2. SWZ-IDW.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
C.D. podmiotowych środków dowodowych
7.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt. 8.6. SWZ-IDW zobowiązany jest do 
złożenia:
a)oświadczeń, o których mowa w pkt 8.2. SWZ-IDW;
b)podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8.8., 8.9. SWZ-IDW.
8.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Wykonawca składa:
a)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
-art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
-art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b)oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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, ofertę częściową albo oświadczenie 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;
c)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d)zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu 
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składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa 
w:
-art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
-art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
-art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
-art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
-art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1170),
-8.8.6.5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
-8.8.6.6. art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykonawcy:
Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna 
Wykonawcę, który w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo zakończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego o 
kubaturze nie mniejszej niż 15.000 m3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich musi 
spełniać powyższy warunek w całości.
2.Osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się 
kwalifikacjami zawodowymi i a)dysponuje 1 osobą – Kierownikiem Budowy - posiadającym: uprawnienia 
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budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub 
inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie poprzednich lub odrębnych przepisów.
oraz
b)dysponuje 1 osobą – Kierownikiem Robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
oraz
c)dysponuje 1 osobą – Kierownikiem Robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń.
oraz
d)dysponuje 1 osobą – Kierownikiem Robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również 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.2018.2272 
t.j.).”
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.
3.W odniesieniu do warunków dotyczących 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.
4.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem.
b)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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 
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dokumenty. Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert;
c)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 i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie 
z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 8.9.2. SWZ-IDW dotyczy robót budowalnych w których 
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3.Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2. SWZ-IDW lub podmiotowe środki 
dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest 
w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 
dokumentów.
4.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 
środków;
5. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w pkt. 8.2. SWZ-IDW.
6.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy 
postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
8.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 
nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
9.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.9.1. SWZ-IDW, wykonawca składa inne 
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym we wzorze umowy. We wskazanym 
wzorze zawarto min. warunki zmian umowy.
Uwaga, ze względu na ograniczenia niniejszego publikatora w zakresie dotyczącym ilości znaków wyjaśnia 
się, że pełna dokumentacja postępowania, w tym SWZ z załącznikami, w której zawarto pełną instrukcję 
postępowania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem https://powiatwadowicki.pl/
ogloszenia-o-przetargach/.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortal.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie 
ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: ZADANIE NR 1 - 90.000,00 PLN (słownie 
złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); ZADANIE NR 2 - 90.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt 
tysięcy złotych)
Uwaga – Wadium należy wnieść na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach.
Pozostałe szczegóły w SWZ.
W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych (opisanych w SWZ) za pośrednictwem 
miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej 
na zasadach określonych w SWZ, z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę uprawnioną.
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Ofertę sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności 
w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Wykonawca składa 
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 
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jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem.
14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na ZADANIA opisane w niniejszej SWZ.
14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium a dowód wniesienia wadium dołączony do oferty w postaci 
elektronicznej.
14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy oraz dokumenty wymienione w SWZ tj. JEDZ oraz dowód 
wniesienia wadium.
14.6. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:
14.6.1. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub 
podmiotu udostępniającego.
14.6.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik 
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy;
14.6.3. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z 
uwzględnieniem postanowień pkt. 16.3. SWZ-IDW;
14.6.4. zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 9.3. SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu wraz z pełnomocnictwami.
14.6.5. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 ustawy Pzp;
Więcej informacji zawiera SWZ NIZ.272.PN.3.2021

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: preze@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: prezes@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: http://www.uzp.gov.pl
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021
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