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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego Gmina Laszki 

Adres zamawiającego: 37-543 Laszki 36 

Numer telefonu: + 48 16 628 50 46 

Fax + 48 16 628 50 23 

Adres poczty elektronicznej:      sekretariat@laszki.eu  

Strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.laszki.pl/ 

Adres ESP (skrytki ePuap): /1ro0e44ee1/skrytka 
 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:   

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laszki; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail:  sekretaria@laszki.eu 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

mailto:sekretariat@laszki.eu
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a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ), 

zwanej dalej Pzp lub ustawą Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SWZ”.  
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2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

4.  Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający nie przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9.  Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

10.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 7 oraz Załącznik nr 8 do SWZ.  

11.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w 

Miękiszu Starym 

Zakres zamówienia obejmuje:   

Przebudowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych 27,00x62,80m o nawierzchni 

syntetycznej, wykonanie bieżni czterotorowej prostej do biegu na 60m o nawierzchni 

poliuretanowej typu „sandwich”, w obrys bieżni wpisano dwa tory, tor do skoku w dal oraz tor do 

trójskoku , na których końcu projektuje się zeskocznię z łapaczami piasku.  Przebudowa obejmuje 

również budowę oświetlenia boiska. 

 

W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi: 

 Boisko do piłki nożnej o wymiarach pola gry 25,00x60,00m 

 Boisko do koszykówki o wymiarach pola gry 15,00x25,00m 

 Kort do tenisa ziemnego o wymiarach pola gry 10,97x23,77m 

 Boisk do siatkówki o wymiarach pola gry 9,00x18,00m 
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 W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi również uzupełnienie istniejących piłkochwytów 

we wschodniej części boiska o wymiarach 28,00x5,00m 

 

2.    Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera  Przedmiar robót, dokumentacja 
techniczna, stanowiące Załączniki  do SWZ. 

3.    Wspólny słownik zamówień CPV:  

 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.  

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 

 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

 45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 

 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach 

 71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne 
 

4.  Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofert następujące czynności: 

4.1. opracowanie planu BIOZ (jeżeli dotyczy), 

4.2. uzyskanie wszelkich opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym wydawanych przez organy 

administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego 

użytkowania sieci przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i 

obsługą placu budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób 

mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót. Powyższe dotyczy również wszelkich 

niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących 

zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest też uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie 

bez uwag zgłoszenia o zakończeniu robót.. Do obowiązków Wykonawcy należy również 

poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem 

uzgodnień. 

Do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w 

szczególności: 

opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, 

uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich 

niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na 

czas wykonania robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w 

projekcie czasowej organizacji ruchu (jeżeli dotyczy),  

opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność), - 

uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli dotyczy), 

4.3. utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp., 

4.4. zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

konieczności wykonywania robót zamiennych/ robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 

1 pkt 3 ustawy Pzp). W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca 
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obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających 

konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania 

robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na takie roboty. 

Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robót 

zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 

Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

Umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe 

wynagrodzenie. 

W zgłoszeniu konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp) Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz 

przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest 

obowiązany do wykonywania takich robót wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego 

zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego na wykonanie robót nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Z tytułu wykonania robót, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dodatkowe wynagrodzenie wykonawcy nastąpi w oparciu o 

ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy 

lub w przypadku  braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie 

nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: stawka roboczogodziny: … zł/r-

g, koszty ogólne (pośrednie): … % (od R+S), koszty zakupu materiałów: … (do M), zysk: … 

(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: … oraz udokumentowanych cen materiałów nie 

wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w 

Wydawnictwie Sekocenbud lub Orgbud lub Wacetob (wybór wydawnictwa należy do 

Zamawiającego) dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku 

powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy,  

4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia poprzez jego zmniejszenie, 

przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację 

przedmiotu zamówienia na poziomie nie niższym niż 80 % wielkości przedmiotu umowy. W 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z 

tytułu wykonanej części przedmiotu zamówienia w zmniejszonym zakresie. Z powyższego 

Strony sporządzą protokół różnicowy, określający zakres rzeczowy oraz wysokość 

zmniejszenia wynagrodzenia, 

4.6. zgłaszanie robót zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 2 dni od daty 

pisemnego (w tym zgłaszania w dzienniku budowy, jeśli jest prowadzony) zgłoszenia 

inspektorowi, 

4.7. usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych w związku z 

wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości, 
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4.8. wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie 

prób szczelności sieci umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Przedmiotu 

Umowy, 

4.9. umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu 

na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 

materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, itp., 

4.10. przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, zgodnie z 

warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w 

przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia 

oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych 

realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu 

oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót, 

4.11. utrzymanie w czasie realizacji robót placu budowy i terenów sąsiadujących, z dążeniem do 

minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 

składowiska i dokonanie stosownych opłat, 

4.12. n) wykonywanie w ramach przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych 

instytucji państwowych, 

4.13. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany - własnym kosztem i staraniem - aby 

wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione 

i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku” co oznacza że Wykonawca jest 

zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.).  

4.14. wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu 

badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych.  

5. Wykonanie robót budowlanych:  

5.1. do wykonania części zamówienia obejmujących roboty budowlane Wykonawca zobowiązany 

jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i 

jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji;  

5.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów za ich zgodność z 

dokumentacją, Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o 

parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i 

urządzeń zaproponowanych w dokumentacji;  

5.3. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności 

należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia opisem przedmiotu zamówienia 
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oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w 

dokumentacji;  

5.4. brak złożenia wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych z oświadczeniem Wykonawcy 

oznacza, że podczas realizowania inwestycji zastosuje materiały i urządzenia zawarte w 

Opisie przedmiotu zamówienia;  

5.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;  

 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:  

 charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji),  

 parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania;  

 rozwiązań materiałowych,  

 wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;  

 gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w w/w dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest 

wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego;  

 innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych urządzeń lub rozwiązań;  

5.6. Wykonawca dobierając inne materiały oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych 

przez Zamawiającego, bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie 

przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, 

za montaż i uruchomienie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznej; 

5.7. materiały muszą być użyte z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i 

przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, deklaracje 

właściwości użytkowych, znaki bezpieczeństwa - wymagane obowiązującymi przepisami; 

5.8. zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę 

techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość o 

parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 

zamówienia do SWZ odpowiadającym wymaganiom polskiej normy przenoszących normy 

europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

przenoszących te normy; 

5.9. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości); 
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5.10. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie spiętej wszelkie dokumenty za 

wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza (jeżeli dotyczy): 

 protokoły z badania materiałów i urządzeń, (jeżeli dotyczy), 

 dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

 inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące 

się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji 

zadania; Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ 

chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenośnym nośniku 

danych) Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór inwestorski 

stosowną adnotacją - powinna zawierać: spis treści wszystkich załączonych 

dokumentów, protokołów, deklaracji zgodności, certyfikatów (na każdym certyfikacie i 

deklaracji opis o treści: „Wbudowano na zadaniu pn. …” i podpis Wykonawcy). 

Pozostałe warunki dot. dokumentacji powykonawczej znajdują się w projektowanych 

postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. 

5.11. zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom odpowiednich normy 

oraz o innych parametrach niż określone w projekcie; 

5.12. w przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie 

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania 

potwierdzającego, że ofertowane przez niego roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają 

równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne 

środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje techniczną producenta, o ile Wykonawca 

udowodni że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 

Zamawiającego; 

5.13. użycie w SWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 

jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne 

równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie 

środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy 

dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani 

możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być 

przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że 

wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia; 
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5.14. w każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie 

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 

5.15. do wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie 

materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów 

prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na 

podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także 

zgodnych z normami przedmiotowymi; 

5.16. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - 

do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, 

właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

7.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów   

elektronicznych. 

8.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

V. WIZJA LOKALNA 

1.  Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub 

sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji 

Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w 

postępowaniu.  

2.  W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u 

Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z 

wykonawcami.  

VI. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2.  Zamawiający  nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi: do dnia 23.09.2022r. ( zalecany termin zakończenia 

robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 31.08.2022r.) 

2.  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał należycie co najmniej jedno świadczenie polegające na:  budowie lub 

przebudowie obiektu sportowego o wartości min. 250 000,00 zł brutto. 

2.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże  do realizacji zamówienia publicznego: 

kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń; 

3.  Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 
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IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, o którym mowa w 

art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133, ze zm.), 

  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1745), 

  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2)  w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.: 

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację, 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 zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, 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.  

X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
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1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

4.1.  Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego - załącznik nr 5 do SWZ, 

4.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; 

4.3.  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 

4.4.  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami 

budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

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 sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do 

SWZ; 

4.5.  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
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nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  załącznik nr 4 

do SWZ; 

5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym 

mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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2.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, 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. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. 

6.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale X SWZ. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez 

dwóch lub więcej Wykonawców współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki 

cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące 

wymagania: 

1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć 

wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 
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1.2. wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem (liderem), 

1.3. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, 

1.4. wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” 

należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera 

lub jednego ze współpartnerów, 

 

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane  wykonają poszczególni wykonawcy. 

4.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).  

2.  Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., 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 oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

1)  poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub za 

pośrednictwem https://epuap.gov.pl/wps/portal/ 

4.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”. 

5.      Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

  

6.      Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

7.      Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8.      Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako 

załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście 

wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

9.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: 

Janusz kozioł, tel. + 48 16 628 50 46; 

2)  w zakresie merytorycznym: 

Mirosław Jakimowicz , tel. + 48 16 628 50 46 

10.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

11.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

12.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

13.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

14.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
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XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z 

ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

3.1. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

3.2. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3.3. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),  

3.4. wykaz rozwiązań równoważnych wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych z jego opisem lub normami; (jeżeli dotyczy).  

3.5. dowód wniesienia wadium; 

3.6. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

3.7. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót   

4.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

5.      Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak 

składana oferta. Dopuszcza się również złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprze opatrzenie pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem mocodawcy. 

Uwaga: Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez   

upełnomocnionego. 

6.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 
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9.  Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze 

zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 

być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa..  

10.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie 

z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

11.  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. 

12.  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. 

13.  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. 

14.  Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. 

15.  Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału przygotowania i złożenia oferty oraz udziału w postępowaniu. 

16.  Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie taki folder powinien zostać 

skompresowany do formatu .zip (bez nadawania mu haseł i szyfrowania).W kolejnym kroku za 

pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty 

składające się na ofertę. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 

23%. 

3.  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
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5.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

7.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

8.  Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 

przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

9.     Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy. 
 

10.   Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących zasad: 

10.1. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, 

materiałów (w tym wszystkie urządzenia, materiały, wyroby - jeżeli występują) wraz z 

kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędne do 

wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk, jak 

również inne koszty jakie może ponieść wykonawca, oprócz podatku VAT; 

10.2. Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy i wyceni roboty według opisów pozycji w 

przedmiarach robót; 

10.3. Sposób i technologia wykonania poszczególnych elementów robót musi być zgodna z 

podaną w przedmiarach pozycją katalogową; 

10.4. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza 

podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru; 

10.5. Jeżeli wykonawca w kolumnie cena jednostkowa wpisze „0”, będzie to traktowane jako 

pozycja kosztorysowa wyceniona, gdzie koszty robót uwzględniono w innych pozycjach 

kosztorysu; 

10.6. Wykonawca nie może dopisywać żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru 

robót; 
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10.7. W przypadku dopisania pozycji Zamawiający wykreśli dodane pozycje i od ceny oferty 

odejmie wartość wykreślonych pozycji w trybie poprawienia omyłki na podstawie ustawy Pzp; 

10.8.  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego 

sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej z wyodrębnionymi cenami jednostkowymi i 

wartościami poszczególnych pozycji kosztorysu. 

10.9.   Cena podana w formularzu ofertowym musi wynikać z kosztorysu ofertowego. 

10.10. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. 

10.11. Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

wynikające wprost ze SWZ, a niezbędne do wykonania zamówienia. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8 500,00 zł  

(słownie: osiem tysięcy pięćset   00/100 złotych); 

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)  pieniądzu;  

2)  gwarancjach bankowych; 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2020 r. poz. 299). 

5)  Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy w 

Żurawicy o/Laszki 13 9113 1043 0000 0000 0013 0022 do oferty należy dołączyć kopię 

poleceniu przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać 

TRYB PODSTAWOWY „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w 
Miękiszu Starym” 
 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

4.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
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5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Laszki 

7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

5.  Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

6.  Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

3.  Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 25 maja 2022  r. do godziny 10:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert następ w dniu 25 maja 2022  r. o godzinie 12:00   

4.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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XIX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 

2) Okres gwarancji – waga kryterium 40% Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)  Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 
C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

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

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2)  Okres gwarancji – waga 40% 

Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium w następujący:  

a) okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt; 

 b) okres gwarancji 48 miesięcy          -      20 pkt 

c) okres gwarancji 60 miesięcy - 40 pkt; 
 

2.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

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

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

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

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

najkorzystniejszą. 

XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 
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4.     Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu: 

4.1. Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 

4.2. Kalkulację ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia – kosztorys opracowany metodą 

szczegółową; 

4.3. Uprawnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 

4.4. Referencje na wykonane roboty. 

5.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6.     Jeżeli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów przed zawarciem umowy, 

okoliczność ta zostanie uznana za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

7.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

8.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie; 

1.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5 % 

ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie, 

1.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, 

1.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1.3.1. pieniądzu; 

1.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

1.3.3. gwarancjach bankowych; 

1.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

1.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2020 r. poz. 299). 

1.4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy dokonać przelewu na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony przez:  Bank Spółdzielczy w Żurawicy o/Laszki 13 9113 1043 
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0000 0000 0013 0022 Na poleceniu przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie  Przebudowa 

boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym 

1.5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca powinien przedstawić projekt 

dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie 

wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1.5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar 

umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

1.5.2. wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 

zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia 

lub gwarancji; 

1.5.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

1.5.4. powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

1.5.5. musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

1.5.6. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania; 

1.5.7. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Laszki , 37-543 Laszki 36; 

1.5.8. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

1.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia 

1.7. Zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

1.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.7., w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 

obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

1.9. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym 

dokonuje zapłaty faktury. 

1.10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.7. , wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie 

może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
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3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. 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; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

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 pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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 

5.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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6.  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 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

7.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

8.  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 p.z.p., 

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. 

9.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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