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Rozdz. I .DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
GMINA ŁABOWA 33-336 ŁABOWA 38
Kontakt: telefon: 18 414 24 50, fax: 018 414 24 51
Internet: http:// www.labowa.pl
e-mail: gmina@labowa.pl
2. Adres strony internetowej.
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/labowa
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
Rozdz. II . TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
na podst. art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.
U. 2019 poz. 2019 z późn. zmianami).
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Rozdz. III . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie postępowania
Postępowanie oznaczone jest znakiem: RI.271.3.14. 2021. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w oznaczenie.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
KOD CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45262300-4 Prace betoniarskie
45100000-8 –Przygotowanie terenu pod budowę
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w:
a) załącznik nr 8 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 9 do SWZ - specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót (STWiOR)
c) załącznik nr 7 do SWZ - przedmiar robót
Wymagany okres gwarancji nie mniejszy niż 60 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót bez wad i usterek.
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, spowoduje odrzucenie oferty w
trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy
Załączony do SWZ przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę
wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą
występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym
przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu
przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący
dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do SWZ
przedmiaru robót oraz może go modyfikować. Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest
wynagrodzenie ryczałtowe. Dokumentacja projektowa do wglądu u zamawiającego.
4. Oferty równoważne
Jeżeli zapisy w dokumentacji technicznej w odniesieniu do materiałów, urządzeń wskazują na
markę, znaki towarowe, patenty, producenta, dostawcę, należy je traktować jako propozycje
projektanta, służące prawidłowemu rozumieniu projektu. Wykonawca ma prawo zastosować
rozwiązania równoważne.
Pod pojęciem równoważności należy rozumieć takie rozwiązania, które zagwarantują
realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, zapewnią
kompatybilność z pozostałymi urządzeniami, nie wpłyną na zmianę rodzaju i zakresu robót
budowlanych.
Wykazanie, że zastosowane rozwiązania są równoważne leży po stronie Wykonawcy. Dla
umożliwienia oceny równoważności zaproponowanego rozwiązania należy przedstawić dla
proponowanego rozwiązania co najmniej:
a) analizę parametrów technologicznych,
b) analizę zgodności parametrów technicznych z założonymi w dokumentacji technicznej,
c) analizę późniejszych kosztów eksploatacji.
Wykonawca stosując rozwiązania równoważne bierze odpowiedzialność za jakość
zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji itp., za montaż, uruchomienie i prawidłowe
funkcjonowanie urządzeń i obiektu.
5.Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe i katalog elektroniczny
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych oraz w postaci
katalogów elektronicznych.
Rozdz. IV . PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał nazwy tych podwykonawców (o ile są mu wiadome na tym
etapie postępowania).
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Rozdz. V . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia do 50 dni od daty podpisania umowy
2. Przekazanie placu budowy nastąpi do 3 dni od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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Rozdz. VI . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
2.1. zdolności występowania w obrocie prawnym:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 100 000,00zł
2.4.zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy
b) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia obejmujące wykonanie
boiska sportowego o łącznej wartości tych zamówień nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny
brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów na rzecz
których roboty budowlane zostały wykonane
3. Zamawiający dopuszcza w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych wykonawcy w inne przedsięwzięcie
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
Rozdz. VII . PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. W art. 108 ust. 1 p.z.p.
1.2. W art. 109 ust. 1 pkt.4, 5, 7 p. z. p. , tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami , którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub w zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
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co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że
spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110
ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Rozdz. VIII . OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt.1 składa każdy w
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3.1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ
3.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4a do
SWZ
3.4. wykaz wykonanych zamówień wykonanych należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, obejmujących
wykonanie boiska sportowego, z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i
podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane - załącznik nr 4b do SWZ
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:
4.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.2. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
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potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4.2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje
się dokumentów o których mowa w pkt 3.2. zastępuje się je w całości lub części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby
lub osób uprawnionych do reprezentacji, złożone w przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym , samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym dla
siedziby lub miejsca zamieszkania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej
"r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 ).
Rozdz. IX . POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o
których mowa w ust.1:
2.1. 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 lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający tą okoliczność;
2.2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
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2.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania
wniosków ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a
także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca:
1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych
zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
2) składa wraz z ofertą oświadczenie innego podmiotu potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu
Załącznikiem nr 2 do SWZ;
Rozdz. X . INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w
postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII składa każdy z Wykonawców.
Rozdz. XI . SPOSÓB KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści swz),
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej zwanej dalej Platformą . Link do Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/labowa
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza
się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w
SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
3.1. poprzez Platformę, dostępną pod adresem: www:
https://platformazakupowa.pl/pn/labowa;
3.2. w przypadkach awaryjnych np. niedziałania Platformy za pomocą poczty
elektronicznej mnowakowska@labowa.pl ;
- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i
przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą
powyższej Platformy;
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu
SPAM.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
8.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,
8.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)

ze szczególnym wskazaniem na .pdf
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12.

13.

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego
z formatów:
1) .zip
2) .7Z
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują:
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach

zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
14.

Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi max 5MB.
15. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.
16. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym.
17. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
18. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
19. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za
pośrednictwem adresu email.
20. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny
przed terminem składania ofert/wniosków.
21. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
22. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w
postępowaniu.
23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Rozdz. XII . OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z

WYKONAWCAMI
1. Osoba uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1.1. W zakresie procedury zamówienia:
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Małgorzata Nowakowska – inspektor Referat Inwestycji Urzędu Gminy Łabowa
Tel. (18) 414 24 64 e-mail:mnowakowska@lanowa.pl
1.2. W zakresie merytorycznym:
Witold Prusak - inspektor Referat Inwestycji Urzędu Gminy Łabowa
Tel. (18) 414 24 63 e-mail:wprusak@lanowa.pl
Rozdz. XIII . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę sporządza się w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać
będzie odrzuceniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
3.1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ
3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania - załącznik nr 2 do SWZ
3.3. Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 3 do SWZ.
3.4. Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia posiadających uprawnienia
budowlane - załącznik nr 4a do SWZ.
3.5. Dokumenty z których wynika prawo do podpisywania oferty, pełnomocnictwo (jeżeli
dotyczy)
3.4. Zobowiązanie innych podmiotów do udostepnienia zasobów , (jeżeli dotyczy) załącznik nr 5 do SWZ.
3.5. Wykaz wykonanych zamówień obejmujących wykonanie boiska sportowego załącznik nr 4b do SWZ.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio
na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2
Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do
podsumowania).
5. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
6. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Przed upływem terminu
składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”.
Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
Instrukcja: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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9.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
11. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” i wyświetlenie się
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
12. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postepowania najpóźniej
przed otwarciem ofert.
Rozdz. XIV . WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3600,00PLN

brutto (słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Z wyjątkiem przypadku
określonego w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem
terminu ważności wadium lub jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w formie:
a) pieniądzu – przelewem na konto na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Nowym
Sączu Nr konta 87 8811 0006 0032 0310 0101 0201
z opisem „wadium - MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
SPORTOWEGO W ROZTOCE WIELKIEJ„
Terminem wniesienia wadium termin uznania rachunku Zamawiającego.
W formularzu ofertowym należy podać numer konta na które Zamawiający ma dokonać
zwrotu wadium
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z
dnia 9.11.2020 r. poz. 299 o utworzeniu PARP
5. W przypadku składania wadium w formie poręczeń lub gwarancji :
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą gwarancji lub poręczeń w
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawce dokumentu.
5.2. Gwarancje i poręczenia musza mieć okres ważności obejmujący co najmniej okres od
daty złożenia oferty do upływu daty związania ofertą.
5.3. Zapisy w treści gwarancji nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji prawa do
zatrzymania wadium wynikającego z zapisów art.98 ustawy Pzp i spełniać co najmniej
poniższe zapisy:
RI.271.3.14.2021

11

GMINA ŁABOWA
33-336 Łabowa 38 tel. 18 414 24 50

a) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
b) z treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do do zapłaty całej kwoty
wadium,
c) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądania,
d) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania,
e) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Łabowa 33-336 Łabowa 38,
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający wymaga aby poręczenia lub gwarancje obejmowały swą treścią wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub z treści jej ma
wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Oferta niezabezpieczona wadium lub zabezpieczona w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
Rozdz. XV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/labowa do dnia 20.10.2021r. do godz. 12.00
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.10.2021 r., o godz. 12.30
2. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu
awarii.
3. W sytuacji, o której mowa w pkt 4 zamawiający zamieści na platformazakupowa.pl.
informację o zmianie terminu otwarcia ofert.
4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformazakupowa.pl.
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na platformazakupowa.pl.
informacje o których mowa w art. 222 ustawy.
Rozdz. XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdz. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferowana to całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter
wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie
koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym
podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz niniejszej SWZ, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie pominięcie oraz brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
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3.

4.

5.

6.
7.

ryczałtowego określonego w umowie. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne,
nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki wykonawcy niezależnie od
rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.
Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są
konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania przedmiotu
zamówienia zgodnie z SWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz
zasadami sztuki budowlanej.
Załączony do SWZ przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy. Podane w
przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są
jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla
wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego
własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac
wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania
wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu
przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący
dla wykonawcy.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia
umownego.
Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i
pośrednie, niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z
realizacja zamówienia.

8.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Tak obliczona cena będzie brana
pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

9.

Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest:
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:
1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania,
2) wskazać wartość towaru lub usługi, bez kwoty podatku,
3) podać kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej
oferty, o ile cena złożonej oferty nie zawiera ww. kwoty podatku.
W przypadku niezłożenia przedmiotowej informacji w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający przyjmie, że złożono ofertę, której wybór nie prowadzi
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.
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Rozdz. XVIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
a) kryterium CENA C wg formuły:
C= Cmin /Cbad x100 x 60%
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Cbad – cena brutto badanej oferty
60% - waga kryterium
b) kryterium CZAS REALIZACJI G wg formuły:
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu oferty czasu
realizacji zadania liczonego w dniach.
Maksymalny czas realizacji nie może być dłuższy niż krótszy niż 50 dni od daty podpisania
umowy.
Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie czasu realizacji zadania 50 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt;
2) zaoferowanie czasu realizacji zadania 50 - 45 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt;
3) zaoferowanie czasu realizacji zadania 45- 40 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt;
Wykonawca, który zaoferuje czas realizacji krótszy niż 40 dni – otrzyma 40 pkt.
G – ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji jakości
40% - waga kryterium gwarancja jakości
Zaoferowanie czasu realizacji dłuższego niż 50 dni od daty podpisania umowy spowoduje
odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy
2.

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów wg
formuły:
S=C+G
gdzie:
S – sumaryczna ilość punktów oferty badanej
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
G – ilość punktów oferty badanej w kryterium czas realizacji
Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu
oferty za najkorzystniejszą.

3.
4.

5.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, oraz
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy
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6.

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się
za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Rozdz. XIX . INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZA BYĆ

DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 ustawy Pzp .
2. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu lub unieważnić
postępowanie.
6. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:
6.1. potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę kopie uprawnień,
wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego osób, które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
6.2. dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.
Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( przypadku wyboru ich
oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych Wykonawców.
Rozdz. XX . ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto)
podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
a) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego;
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek wykonawcy.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Nr konta 22 8811 0006 0032 0310 0101 0207
7. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji musi obejmować okres
realizacji umowy + 30 dni.
8. W przypadku gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w
szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i
bezwarunkowo,
na
pierwsze
żądanie
zamawiającego
(beneficjenta
gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty nieodwołalnie i
bezwarunkowo,
na
pierwsze
żądanie
zamawiającego
(beneficjenta
gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wykonał
zobowiązania, o którym mowa w art. 452 ust. 8 Ustawy
c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.
9. W przypadku gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia powinna
wykazywać zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia.
10. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te
podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
11. Zamawiający może na wniosek wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat
a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
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b) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
c) Wypłata, o której mowa w lit. b) następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być
dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego,
najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
14. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Rozdz. XXI . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane
w Dziale IX ustawy
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą.
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w
formie pisemnej (np. na Platformie), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w ppkt 1).
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na Platformie.
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8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 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.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
wyniku postępowania;
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
10. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.
11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.
13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,
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.
15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w
całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub
w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.
Rozdz. XXII . JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1.

2.

3.

Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w
ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia
2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, w sytuacji, gdy wykonawca nie
wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lu są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
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Rozdz.

XXIII.

INFORMACJA

DOTYCZACA

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),
zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej,
o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.
4. 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”, zamawiający informuje, że:
1) administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób
fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Łabowa 33-336
Łabowa 38.
2) kontakt do inspektora danych osobowych - iod@labowa.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy.
5) ww. dane osobowe będą przechowywane, odpowiednio:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania -jeżeli
czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata;
b) do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji -w zakresie określonym w
przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. 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);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia
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zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i
załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych
w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO

Rozdz. XX. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK numer 1 – Formularz oferty
ZAŁĄCZNIK numer 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
ZAŁĄCZNIK numer 3 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności/braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
ZAŁĄCZNIK numer 4a – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
ZAŁĄCZNIK numer 4b – Wykaz zrealizowanych zamówień obejmujących wykonanie boiska
sportowego
ZAŁĄCZNIK numer 5 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów
Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK numer 6 – Wzór umowy
ZAŁĄCZNIK numer 7 – Przedmiar robót
ZAŁĄCZNIK numer 8.1- 8.3 – opis przedmiotu zamówienia
ZAŁĄCZNIK numer 9 – STWiOR
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