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Ogłoszenie o zmówieniu 

Roboty budowlane 
Zadanie – Modernizacja toalet szkolnych na I piętrze w Budynku Głównym 

Sekcja 1 – Zamawiający 

1.1)  Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego 

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących                                               

w Skierniewicach 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001414229 

1.5)  Adres zamawiającego 

1.5.1) Ulica Marii Konopnickiej 5 

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice 

1.5.3)  Kod pocztowy: 96-100 

1.5.4.) Województwo: Łódzkie 

1.5.5)  Kraj: Polska 

1.5.6) Lokalizacja – Centrum miasta Skierniewice 

1.5.7)  Numer telefonu: 46 833-29-67 

1.5.8)  Numer faksu: 46 833-20-67 

1.5.9) Adres poczty elektronicznej: zsso@zsso-skierniewice.pl  

1.5.10) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsso-skierniewice.pl 

1.6) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inna państwowa jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja 

Sekcja II – Informacje Podstawowe 

mailto:zsso@zsso-skierniewice.pl
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2.1) Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia publicznego 

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

2.3) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: 

Prace remontowe w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach 

Zadanie – Modernizacja toalet szkolnych na I piętrze w Budynku Głównym 

2.4) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a927e350-544a-11ed-9171-f6b7c7d59353 

2.5) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 510003742-N-2022 

2.6) Wersja ogłoszenia: 01 

2.7) Data ogłoszenia: 24.10.2022 rok 

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

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://ezamowienia.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 

https://ezamowienia.gov.pl/
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3.5) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 

https://ezamowienia.gov.pl 

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:                       

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się: 

- przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która  jest dostępna pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl  

- poczty elektronicznej: zsso@zsso-skierniewice.pl  

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email: zsso@zsso-skierniewice.pl  ( z wyłączeniem składania ofert). 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 

korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny 

na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce 

„Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania 

nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

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 sporządzone dokumenty składane w postępowaniu: polski 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UM) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                                   

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:zsso@zsso-skierniewice.pl
mailto:zsso@zsso-skierniewice.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
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o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Sportowych Szkół 

Ogólnokształcących im Jana Pawła II z siedzibą w Skierniewicach, ul. Marii Konopnickiej 5 

reprezentowany przez Dyrektora Panią Sławomirę Wenus. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: 

Inspektor Danych Osobowych, Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących im Jana 

Pawła II w Skierniewicach reprezentowane przez Dyrektora, ul. Marii Konopnickiej 5, 96-

100 Skierniewice, e-mail: zsso@zsso-skierniewice.pl , tel. 46 833-20-67. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dalej „ustawa Pzp” lub „PZP”) w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. 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. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a) prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników; 

mailto:zsso@zsso-skierniewice.pl
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c) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawy obowiązek ciążący 

na administratorze. 

Sekcja IV – Przedmiot Zamówienia 

4.1) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji toalet na I piętrze w budynku 

głównym Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach  - zgodnie                                  

z opisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4.1.1) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: nie 

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 14142290000000 

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 

4.1.9.) Liczba części: 1 

4.1.10) Ofertę należy składać na całość zamówienia. 

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie 

przedmiotu zamówienia: nie 
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4.2.) Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: na całość 

zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w Zespole Sportowych Szkół 

Ogólnokształcących w Skierniewicach. 

4.2.6) Główny kod CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe 

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 

45111300-1  – Roboty rozbiórkowe 

45310000-3 - Roboty instalacyjno-elektryczne 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

45332200-5 - Roboty instalacyjno-hydrauliczne 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg ścian 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: nie 

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówień na 

podobne roboty budowlane: nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ. 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów. 
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1. Cena (C) – waga kryterium 60% 

2. Gwarancja (G) – waga kryterium 40 % 

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1. Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 

C = --------------------------------------- x 100pkt x 60% 

 cena oferty ocenianej brutto 

 spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty  jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

gdzie: 

C – punkty badanej oferty 

Cn – cena najniższa brutto 

Co – cena oferty ocenianej brutto 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt 

2. Gwarancja – waga 40% 

        Gwarancja badanej oferty w miesiącach* 

G =         ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40% 

 Najdłuższa gwarancja oferowana 

  spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu  

gdzie: 
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G – punkty badanej oferty 

Gb – gwarancja badanej oferty 

Gn – najdłuższa gwarancja oferowana 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt 

UWAGA – Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy 

niż 36 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów przyznania 

punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów obliczoną wg wzoru: P = C + G 

gdzie:  

P – łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę 

C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „cena oferty” 

G – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji” 

Sekcja V – Kwalifikacja Wykonawców 

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: tak 

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w Art. 108 ust. 1 PZP. 

5.3). Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego wyklucza się: 
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- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 

i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r, o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: tak 

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale X 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: 

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego stanowiące 

Załącznik nr 2 do SWZ.                                                                                                                                                                                       
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. 

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie podmiotowych środków dowodowych: tak 

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: zgodnie z 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: Nie 

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie 

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia: 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału                                     

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

W przypadku Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie 

kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami,                                                

z Zamawiającym będą odbywać się za pośrednictwem pełnomocnika. 

W przypadku wybrania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się                                   

o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, kopii umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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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 udzielania zaliczek: nie 

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: tak 

Sekcja VIII – Procedura 

8.1.) Termin składania ofert: 08.11.2022 rok - do godziny 13.00 

8.2) Miejsce składania ofert: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, 

ulica Marii Konopnickiej 5. 

8.3) Termin otwarcia ofert: 08.11.2022 rok – o godzinie 14.30 

8.4) Termin związania ofertą: 30 dni 

        Zatwierdził: Dyrektor ZSSO 

        Sławomira Wenus 
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