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Nr sprawy: GPL.271.2.5.2018

WSTĘP
1. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
budowlanych w ramach zadania:

robot

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MACIEJOWEJ
w ramach projektu
„Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej im. Św. Kingi
w Maciejowej w Gminie Łabowa”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna; Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej – SPR.

1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019. 1843 ze zm.).
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy w/w ustawy,
aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks
Cywilny (t. j. Dz. U. 2019. 1145 ze zm.).

3) Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
4.1.
4.2.

Zamawiający – GMINA ŁABOWA
Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

4.3. Cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U.2019.178 ).
4.4. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie

i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego;
4.5. Umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między
dalszymi podwykonawcami;
4.6. SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
4.7. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
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2019. 1843 ze zm.)

Rozdz. I . ZAMAWIAJĄCY.
1. Zamawiającym jest:
GMINA ŁABOWA 33-336 ŁABOWA 38
Telefon: / 018 / 471 12 84
fax: / 018 / 471 12 66
Internet: http:// www.labowa.pl
e-mail: gmina@labowa.pl
1.2. Postępowanie oznaczone jest: GPL.271.2.5.2020
Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowego zamówienia winna powoływać
się na powyższe oznaczenie.
Rozdz. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych(t. j. Dz. U. 2019. 1843 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy Pzp
oraz niniejszej SIWZ.
2.1. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.2. Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:
- na stronie UZP;
- na stronie internetowej -BIP pod adresem: www.labowa.pl;
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
2.3. Rodzaj zamówienia- robota budowlana.
Rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji

energetycznej budynku szkoły poprzez termomodernizację skorupy budynku,
modernizację systemu co i cwu, systemu oświetlenia oraz montaż instalacji
fotowoltaicznej i opomiarowanie budynku.
3.1. W ramach realizowanego projektu do wykonania zaplanowane są następujące prace:

1) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem;
2) Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego płytami z wełny mineralnej;
3) Wymiana 3 kotłów gazowych oraz grzejników żeliwnych wraz z montażem zaworów
termostatycznych i podpionowych oraz montaż liczników ciepła;
4) Wymiana bufora cwu oraz montaż wodomierzy;
5) Wymiana stolarki okiennej o powierzchni na okna z wbudowanymi nawiewnikami;
6) Modernizacja oświetlenia wbudowanego na energooszczędne oświetlenie LED;
7) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy (40 paneli o mocy 250 Wp każdy);
8) Roboty uzupełniające.
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Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach zamówienia opisany jest w załączniku Nr 2 do
niniejszej SIWZ , który obejmuje:
1) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) uproszczoną dokumentację projektową;
3) przedmiary robót.
3.2. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie należało:
1) ścisła współpraca z Zamawiającym przy czynnościach odbiorowych i rozliczeniowych;
2) przestrzeganie w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów,
wyrobów i urządzeń oraz sposobu wykonania robót, wynikających z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz z przepisów prawa
budowlanego;
3) zapewnienie dojść i dojazdu do budynku, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości
spowodowane prowadzonymi pracami budowlanymi;
4) organizacja placu budowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 963);
5) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich;
6) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu
zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, z dokumentacją
projektową, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
z poleceniami Inspektora Nadzoru;
7) pokrycie kosztów związanych z:
- zużyciem energii elektrycznej, wody;
- wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych;
- pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru
technicznego robót budowlanych;
- odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia;
8) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane;
9) zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu w trakcie prowadzonych prac – prace
prowadzone na obiekcie czynnym;
10) jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych
wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2019, poz.
1396) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.701).
3.3. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy sporządzi i złoży Zamawiającemu
uzgodniony z nim harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy uwzględniający wykonanie
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia, który będzie dostosowany do rodzaju

rozliczeń w ramach projektu.
3.4. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe
i posiadać co najmniej deklarację zgodności i być dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie
(Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu stosownych certyfikatów, aprobat,
atestów dotyczących wbudowanych materiałów, kart gwarancyjnych producentów na
zamontowane urządzenia, protokołów z badań, pomiarów, prób, odbiorów).
3.5. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z materiałów własnych.
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3.6. Zamawiający dopuszcza do zastosowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważne
opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3.7. Zastosowane rozwiązania równoważne
Zamawiającego :

muszą

spełniać wymagania określone przez

1) Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
występują nazwy własne, znaki towarowe lub podane są niektóre charakterystyczne dla
producenta wymiary to nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których
charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych
w opracowaniach projektowych, a wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy
urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca;
2) Wykonawca stosując rozwiązania równoważne zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu
stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały
i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne przedstawi do
oferty dokumenty ( dopuszcza się także przedstawienie dokumentów w trakcie realizacji
zamówienia), dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia
wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym jak i jakościowym wraz
z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne
do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia;
3) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz
uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym
poniesie pełne koszty wynikające z zastosowanych zmian;
4) Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu
urządzenia lub materiału oraz załączenia niezbędnych dokumentów takich jak atest PZH,
deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta
zawierającą wszystkie parametry techniczne - eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy
urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych;
5) Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami
lub urządzeniami testowymi a możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona
będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji Inspektora
nadzoru i Zamawiającego.
3.8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do
7 dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą
kalkulacji
szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również
cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny
tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane
kosztorysy będą podstawą do rozliczania ewentualnych dodatkowych robót budowlanych,
czyli robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, które
zostaną zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zawarcie aneksu do
umowy poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności i dokumentacji je opisującej.
3.9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimalnego 3 letniego
i rękojmi za wady na wykonane roboty.

3.10.

Nomenklatura (Słownik CPV):
45210000–2 Roboty budowlane w zakresie budynków;
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okresu gwarancji

45443000-4 Roboty elewacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne
Rozdz. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia - do dnia 1 grudnia 2020r.

4.

Rozdz. V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; PODSTAWY WYKLUCZENIA,
O KTÓRYCH MOWA W ART.24 ust.5
5.

Warunki udziału w postępowaniu:

5.1.

Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum) oraz
innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu .

Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
5.2. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,
tj. udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie lub
remoncie lub termomodernizacji obiektu kubaturowego o wartości brutto co najmniej
500 000,00 złotych brutto ( roboty wykonane w ramach jednej umowy ).
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż
PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowan iu średniego kursu NBP
na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych
niż PLN).

Uwaga:
w związku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: „ W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane".
W związku z powyższym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez
Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum), ale
przez inny podmiot, to podmiot ten musi być podwykonawcą części robót budowlanych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej
jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie
będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym
doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał, że zrealizował co najmniej jedną
robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy o wartości 500 000 zł).
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić:
1) funkcję kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, legitymującą się
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przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum
5-letnie
doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
stanowisku kierownika robót/budowy dla wymienionej specjalności.
Kierownik budowy/robot odpowiada za przebieg wszystkich robót budowlanych.
2) funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum
2-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na stanowisku kierownika robót/budowy dla wymienionej specjalności.

3) funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, legitymującą się przynależnością do
właściwej izby zawodowej, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie przy pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy
lub robót dla wymienionej specjalności.
Uwaga:
1. Kierownik budowy/ kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia
budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016. 65).

W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga
się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek .
PODSTAWY WYKLUCZENIA ,O KTÓRYCH MOWA W ART.24 ust.5
5a. Z postępowania o udzielenie zamówienia, oprócz okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt.12-22 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia określone w art.24 ust.5 pkt. 1.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruktur yzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewidu je zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1228).
Rozdz. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
WYKLUCZENIA.
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6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do SIWZ- formularz 2 .
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz 3

Wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia:
6.1. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6.2. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 1 do
SIWZ- formularz nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w pkt 5.2, SIWZ
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju , wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na których rzecz
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
6.3. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ- formularz 5,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających
wymagania określone w pkt. 5.2. SIWZ 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.

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
6.5. 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. Z dokumentu
(np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywa niu zamówienia publicznego;
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4) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowyc h lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
W załączniku nr 1 do SIWZ- formularz 6 wzór zobowiązania.
6.6.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art.24 ust.1 pkt.13-22 i ust.5 pkt. 1ustawy Pzp.

6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w rozdziale V.
6.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt.6.8. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis o wystawieniu dokumentów stosuje się odpowiednio jak
określono w pkt.6.8.
6.10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt.6.1.
6.11. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa
w pkt.6.1. dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
6.12. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w pkt. 10.10. SIWZ:
1) dokumenty wymienione w punktach 6.1. do 6.3. SIWZ Wykonawcy będą musieli
złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie i formie przez niego wskazanym.
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Uwaga:
Dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty,
o których mowa w pkt. 6.1. będą musieli złożyć odpowiednio: Wykonawca
(w przypadku składania oferty wspólnej każdy ze wspólników Konsorcjum) oraz
podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu;
2) zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ
formularz 7);
3) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, w terminie do 7 dni od daty jej
podpisania zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – terminowo
- finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem
zamówienia;
4) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie
do przedłożenia zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
kosztorysu (kosztorysu ofertowego) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej.
Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena
całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej.
Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same
dla wszystkich wycen ianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak
opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania dodatkowych robót
budowlanych
wykraczających
poza
określenie
przedmiotu
zamówienia
podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowania) na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
6.13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy zobowiązani
są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa ( zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp).
6.14. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności z rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
6.15. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów
publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty
dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru,
Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym
i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.
6.16. W przypadku, o którym mowa w pkt.6.15, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
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Zamawiającego dokumentów.
6.17. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w nin. rozdziale, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
6.18. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6.19. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

Rozdz. VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART.10c-10e PRZEWIDUJE INNY
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ,
OSOBY
UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
7. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie
Zamawiającego.

z wyborem

7.1. Zamawiający dopuszcza n/w formy porozumiewania się z Wykonawcami:
1) pisemnym za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2020.0.1041) na niżej wskazany adres:
GMINA ŁABOWA, 33 – 336 ŁABOWA 38
lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@labowa.pl. przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.0.344 )- pocztą elektroniczną;
3) za pośrednictwem faksu na nr /18 / 414-24-51
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 3a ustawy
Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić)
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom
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wynikającym ze stosownych przepisów.
7.4. Formę elektroniczną porozumiewania się Zamawiający dopuszcza w zakresie:
1) przekazywania informacji z otwarcia ofert;
2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dot. treści SIWZ oraz odpowiedzi na te pytania przez
Zamawiającego;
3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji
o wynikach postępowania z zastrzeżeniem, że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie
w formie pisemnej.
7.5. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania,
potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.

zostanie

7.6. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się ze strony Zamawiającego są:

- Kazimiera Juszyńska tel. / 18 / 414-24-63 e-mail kj@labowa.pl w sprawach
proceduralnych;
w godzinach od 9:oo-14:oo, od poniedziałku do piątku
- Witold Prusak tel./18/ 414-24-59 e-mail wprusakk@labowa.pl w sprawach przedmiotu
zamówienia.
Wtorek, czwartek od 9:oo-15:oo; piątek od 8:oo-11:oo
7.7. Zamawiający

na stronie internetowej:
o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.

www.labowa.pl

opublikował

ogłoszenie

Rozdz. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
8.

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych ).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 3 sierpnia 2020r. do godz.14:oo tj. przed
upływem terminu składania ofert.

8.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 87881100060032031001010201
z adnotacją – „Wadium – MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY
W MACIEJOWEJ”
8.2. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku Zamawiającego w termie określonym
w pkt.8.
8.3. Wadium
wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej lub kilku formach,
o których mowa
pkt.8.1 ppkt. 2, 3, 4, 5 ( dokument w oryginale ) Wykonawca jest
zobowiązany złożyć w ofercie.
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8.4. Oferta winna być zabezpieczona wadium przez okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert (tj. przez okres związania ofertą).
8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
8.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie jak określono w pkt.8.5. jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wówczas Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych
w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp tj.:
1) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art.25 a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.10. Wadium uiszczone w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu
wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art.
46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

(Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o, których mowa w art. 46 ust. 4a
oraz ust. 5 ustawy Pzp na każde j e g o pisemne żądanie w terminie związania ofertą).
8.11. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą,
a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, także przez ten okres.
8.12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż PLN i dotyczy to wadium
składanego w każdej z możliwych form.
8.13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.
8.14. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum, jak również wniesione
w częściach przez wszystkich występujących wspólnie Wykonawców uważa się za wniesione
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prawidłowo .

Rozdz. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
9.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Rozdz. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
10. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

10.1.Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) w sposób
uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, a na
opakowaniu należy umieścić informacje:
1) nazwa i adres Wykonawcy;
2) nazwa i adres Zamawiającego tj. Gmina Łabowa 33-336 Łabowa 38;
napis: „Oferta na wykonanie zadania pn. MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MACIEJOWEJ”
3) nie otwierać przed dniem …. godz. ……….
10.2. W przypadku braku wskazanych danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

10.3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
lub przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach zapisanych
w Kodeksie Cywilnym (pełnomocnictwo stanowi wówczas załącznik do oferty i winno być
złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie).
10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
10.5. Wykonawcy mogą składać informacje, oświadczenia na własnych drukach, pod warunkiem,
że będą one opracowane według schematu druków załączonych do SIWZ.
10.6.

Dokonane korekty w ofercie przez Wykonawcę winny być przez niego parafowane.

10.7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty bądź ofertę wycofać.
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10.8. Zmiany lub oświadczenie o wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na
piśmie, przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub oświadczenie o wycofaniu
oferty, należy opatrzyć napisem „zmiana” bądź „wycofanie”.
10.9. Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu
przewidzianego na składanie ofert.
10.10. Dokumenty, które Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji –
formularz 1.;
Upoważnienie
osób
podpisujących
ofertę
musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzaj ącego status prawny Wykonawcy, to do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie;
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ,
o których mowa w punktach 5.2. SIWZ- wypełniony formularz 2 - załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji ;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
o których mowa w punktach 5.1 oraz 5a SIWZ - wypełniony formularz
nr 3, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji –formularz nr 3;
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego . Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;
5) zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który będzie polegał na
zdolnościach lub sytuacji finansowej 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. W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być
zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym
w załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji –formularz 6.
10.11. Wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką
informację i korespondencję do pełnomocnika.
10.12. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców składane są w oryginale.
10.13. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem w następujący sposób :
1) napis „ za zgodność z oryginałem”;
2) data poświadczenia dokumentu;
3) podpis osoby upoważnionej do występowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy.
10.14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
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o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
10.15. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA RZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
10.16. Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących
przepisów. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej, nie będzie miał zastosowania
zakaz wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
Uwaga
W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż
zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została
spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te
staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
Rozdz. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY .
11. Sposób obliczenia ceny oferty:
Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie
ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny:
§ 1. Jeżeli Strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunk ów, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
11.1. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
11.2. Cena winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia w tym:
zmiany cen; kosztów działalności Wykonawcy w tym:
1) ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
2) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,
odpowiedzialnością materialną lub wynikającymi z treści dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, warunków umowy oraz przepisów
dotyczących wykonywania robót budowlanych;
3) prace przygotowawcze; organizacja placu budowy; koszty odbiorów; energii; wody;
ubezpieczenie robót, koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.
11.3. Przy obliczaniu ceny ofertowej Wykonawca może posiłkować się załączonym do SIWZ
przedmiarem robót, opracowanym na potrzeby Zamawiającego, nie stanowi on jednak
szczegółowych wytycznych dla Wykonawcy do obliczenia ceny ofertowej.
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Wykonawca opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinien traktować jako
ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet, jeśli w przedmiarze robót tego
nie podano, Wykonawca winien przyjmować że roboty ujęte w danej pozycji muszą być
wykonane według:
- opisów i rysunków składających się na dokumentację projektową
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- obowiązujących przepisów technicznych i sztuki budowlanej.
11.4.

Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. Ceny poszczególnych elementów
zamówienia należy przedstawić w tabeli cen poszczególnych elementów robót zamieszczonej
w formularzu ofertowym. Kosztorys ofertowy przedstawi tylko Wykonawca, którego oferta
została wybrana w przedmiotowym postępowaniu w terminie 7dni od daty podpisania
umowy, jest on niezbędny Zamawiającemu do przyszłych rozliczeń: z Wykonawcą, oraz
rozliczeń w ramach projektu z którego współfinansowane są roboty budowlane.

11.5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich słownie i cyfrowo z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
11.6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się
w walucie polskiej.
11.7.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu kosztu zamówienia obciążają
Wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę oferty.

11.8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
11.9. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym zawrzeć informację, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.10. Brak wskazania powyższej informacji w treści formularza ofertowego będzie jednoznaczny
z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Rozdz. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
SKŁADANIE OFERT
12. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa
Nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia
3 sierpnia 2020r. do godziny 14:oo.
za pośrednictwem :
- operatora pocztowego na niżej wskazany adres:
GMINA ŁABOWA, 33 – 336 ŁABOWA 38
lub
- osobiście,
lub
- za pośrednictwem posłańca.
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33-336 Łabowa 38, pokój

12.1.

Oferty otrzymane po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
OTWARCIE OFERT

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, sala narad w dniu
3 sierpnia 2020r. o godzinie 14:15
12.3.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi przy wykorzystaniu transmisji online w związku
z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna
będzie na stronie internetowej www.labowa.pl

12.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia, warunków
płatności zawartych w ofertach, gwarancji..
12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,
o których mowa w pkt.12.3; 12.4. oraz wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do
złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik Nr 1-formularz
Nr 7).
Rozdz. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
13. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
1) cena ryczałtowa brutto - 60%,
2) długość okresu gwarancji - 40%
13.1. Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cn/Cb x 60% + Gob/Gon x 40%) x 100 = całkowita liczba punktów oferty badanej,
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych ,
Cb - cena oferty badanej,
Gob - okres gwarancji w ofercie badanej,
Gon - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych,
1OO - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny,
40% -procentowe znaczenie kryteriów „gwarancja"
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany
przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka
zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego.

13.2.

Wynik zostanie obliczony jako suma ilości punktów za poszczególne kryteria i będzie
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traktowany jako wartość punktowa oferty.
13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
13.4. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
13.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozdz. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
14. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa na warunkach
jak w załączonym projekcie umowy -załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
14.1.

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

14.2.

Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez Wykonawców.
O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po
zakończeniu postępowania odwoławczego.

14.3. Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie
z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
14.4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca, przed podpisaniem umowy na wezwanie
Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców
zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem przedmiot zamówienia;
2) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Warunki zmiany umowy
14.5. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana kluczowego personelu
Wykonawcy pod warunkiem, że wskazany personel będzie posiadał kwalifikacje,
doświadczenie i wykształcenie tożsame ( lub wyższe) z wymaganymi przez Zamawiającego
w SIWZ;
2) zmian podwykonawcy pod warunkiem ich zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
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3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia a w szczególności :
a. wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń powodujące obniżenie kosztu
ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu umowy;
b. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
zamówienia, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń;
c. konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych niezbędnych do
prawidłowego wykonania zamówienia;
zmniejszeniu zakresu robót - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z umowy planowanymi świadczeniami;
gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, za którą żadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze SIWZ;
w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną związaną z epidemią wirusa COVID-19,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ;
zmiany wysokości wynagrodzenia gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana
stawki VAT;
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie okoliczności, o których
mowa w projekcie umowy, na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt
1ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ,6
tej ustawy.

14.6. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Rozdz. XV. WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY.

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

15. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,
złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie.
15.2. Zabezpieczenie może być
w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych

wnoszone
lub

według

wyboru

Wykonawcy w jednej lub

poręczeniach spółdzielczej kasy
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oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na wskazany
rachunek bankowy Zamawiającego.
15.4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie
z należności za częściowo wykonaną robotę budowlaną.

zabezpieczenia przez

potrącenia

15.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty
30 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa zakończenia robót. Część zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (30%) przeznaczona na okres gwarancji rękojmi za wady będzie
ważne do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa usunięcia wad. Zwrot
zabezpieczenia określa art.151 ustawy Pzp.
Rozdz. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

WYKONAWCY

16. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp „Środki
ochrony prawnej” (art. 179 - 198g ustawy Pzp) tj.
1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
2) skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
16.1. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
16.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
16.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
16.5.
1)
2)
3)

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
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4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za
pomocą
ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania dla
tego
rodzaju podpisu.
16.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
16.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp (komunikacja elektroniczna) albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
16.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.16.5. wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
16.12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
16.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16.14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
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Rozdz. XVII.REALIZACJA WYMOGU ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB
PODWYKONAWCĘ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 ust. 3a USTAWY PZP ORAZ
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA TYCH
WYMAGAŃ.
17. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy
o pracę osoby, które wykonywać będą czynności związane z wykonywaniem zamówienia.
17.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę osób wykonujących wszelki e czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw.
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób kierujących
budową, dostawców materiałów budowlanych.
17.2. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.17.1 czynności.
17.3. Za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą czynności związane
z wykonywaniem robót przez Podwykonawcę odpowiada Wykonawca.
17.4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.
17.5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie tj.
do 7 dni kalendarzowych przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w pkt.17.1.czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
2) oświadczenie wskazanych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. -Kodeks Pracy, a wysokość
wynagrodzenia za pracę nie jest mniejsza niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za
pracę ustalone na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku
…….
17.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.17.5. ppkt.1 powinno zawierać w szczególności:
1) określenie podmiotu składającego oświadczenie;
2) datę złożenia oświadczenia;
3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu;
4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
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17.7. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 17.5. ppkt.2 powinno zawierać w szczególności:
1) Imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie;
2) datę złożenia oświadczenia;
3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności w ramach zamówienia wykonuje jako osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu; wysokość
wynagrodzenia za pracę nie jest mniejsza niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za
pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;
4) podpis pracownika składającego oświadczenie.
17.8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w pkt.17.1.
17.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
17.10. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba
niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego
przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 tys. zł za każdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką
sporządzoną przez Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub
jego przedstawicieli.
17.11. W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U.2016.922) informuje się, że:
1) obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych;
2) Administratorem
danych
osobowych
jest
Urząd
Gminy
Łabowa
33-336 Łabowa 38;
3) Dane zawarte w przekazanych dokumentach będą przetwar zane w celu realizacji
procedur związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego i ewentualnego zawarcia umowy;
4) Uczestniczącemu w procedurze przysługuje prawo dostępu do jego danych
i poprawiania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdz. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW.
18. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez Wykonawcę.
18.1. Wykonawca może
podwykonawcom.

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcy/

lub

18.2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a których niespełnieni e spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
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odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Pzp oraz zostają
wskazane i uszczegółowione w § 8 projektu umowy.
18.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.
18.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia te wymagania w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18.5. W przypadku powierzania podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie jego
realizacji zastosowanie będą mieć przepisy art.36b.1a ustawy Pzp.
18.6. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże informacji, o których mowa w pkt.18.3.
Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.
18.7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu :
1) projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane, projektu jej zmiany, oraz
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej
zmian;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.

Rozdz. XIX. INFORMACJE.
19. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
19.1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed
upływem
terminu
składania
ofert
pod
warunkiem
że
wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
19.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
19.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
19.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ .
19.5. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
20. Zamawiający informuje, że procentowa wartość faktury końcowej (ostatniej
wynagrodzenia) nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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części

21.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu robót budowlanych jak w zamówieniu
podstawowym.
24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
25. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się w pkt. 1
niniejszej specyfikacji.
26. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym i Wykonawcami zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
27. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
28. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
29. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszystkie koszty
związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
30.

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych
z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

31.

W przypadku przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania delegacja zawarta
w przepisie art.29 ust.5 ustawy Pzp – wymagania w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych.

Załączniki do specyfikacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik nr 1 – druki formularzy:
Formularz 1 - Formularz oferty - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do
oferty.
Formularz 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału
w postępowaniu -do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.
Formularz 3- Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia
z postępowania - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.
Formularz 4- Wykaz zrealizowanych robót spełniają cych wymagania, o których mowa
w
pkt 5.2 niniejszej SIWZ - do wypełnienia przez Wykonawców i przekazania
Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Formularz 5- Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje/ będzie dysponowałspełniających wymagania określone w pkt 5.2 niniejszej SIWZ - do wypełnienia przez
Wykonawców i przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Formularz 6- Wzór zobowiązania innego podmiotu - do wypeł nienia przez inne podmioty
i załączenia do oferty.
Formularz 7 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podlegania wykluczeniu
z postępowania –art.24 ust.1 pkt.23- do wypełnienia przez Wykonawców i przekazania
Zamawiającemu terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
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o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
Załącznik nr 2 - Wykaz dokumentacji projektowej:

1. Uproszczona dokumentacja projektowa;
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3. Przedmiar robót.
Załącznik nr 3
Wzór umowy.

Klauzula
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa z siedzibą
w 33-336 Łabowa 38,
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iodo@labowa.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 Nr GPL.271.2.5.2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
 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:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− 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;
− 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:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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. c RODO.
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