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    Panki 03.12.2021r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZBI.ZO.271.41.2021 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1598 ze zm.) zwracam się z zapytaniem 

ofertowym o cenę robót budowlanych i zapraszamy do złożenia oferty. 

 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Panki zwany dalej „Zamawiającym” 

ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, woj. śląskie 

NIP: 574-20-54-525, REGON: 151398356 

nr telefonu (34) 317 90 35, nr faksu (34) 317 90 62  

Godziny urzędowania Urzędu Gminy w Pankach: 

Poniedziałek, Wtorek, Środa: godz. 7:30 – 15:30  

Czwartek: godz. 7:30 – 16:30  

Piątek: 7.30-14:30  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /ej631a8kyr/skrytka znajdująca się na platformie 

ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Adres poczty elektronicznej [e-mail]: sekretariat@panki.pl 

Strona internetowa zamawiającego [URL]: https://www.panki.pl/pl/ 

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany 

 i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: http://www.bip.panki.pl 

 
Odbiorca: 

Gmina Panki 

ul. Tysiąclecia 5 

42-140 Panki 

NIP 574-20-54-525 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

2.1.Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja obiektu boisk sportowych  

w miejscowości Panki poprzez montaż trybun sportowych” w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014- 2020, tytuł operacji „Modernizacja 

obiektów sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Panki”. 

 

 

 

 

Gmina Panki 

Ul. Tysiąclecia 5  

42-140 Panki 

e-mail: sekretariat@panki.pl  
www.bip.panki.pl  

  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.panki.pl/pl/
http://www.bip.panki.pl/
mailto:sekretariat@panki.pl
http://www.bip.panki.pl/
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2.2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i 

montaż: 

- dwóch segmentów trybun dwurzędowych o długości ok. 20 mb.,związanych na stałe  

z podłożem, siedziska polietylenowe – 70 miejsc w segmencie, podest z kraty stalowej 

cynkowanej, na Boisko Sportowe zlokalizowane w Pankach ul. Częstochowska 13B,  

42-140 Panki. 

 

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa plan zagospodarowania. 

Dokumentacja ta jest załącznikiem do zapytania ofertowego i jest dostępna na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby na planie zagospodarowania 

a więc w dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do 

norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp  

a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”,  

to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej 

normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 

technicznych.  

W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, 

specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie 

przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

  Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, 

poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane 

rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

2.4. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp  

i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także  

z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej 

jakości. 

 

2.5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy 

powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub 

„prawem budowlanym”) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym  

w opisie przedmiotu zamówienia oraz planie zagospodarowania. 

 

2.6. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne 

dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania  

w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

2.7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, 

w stosunku do wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę 

techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną 
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wydaną przez upoważnioną instytucję krajową. 

 

2.8. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady muszą być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem 

materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

2.9. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 

 

2.10. Gwarancja: 

Długość okresu gwarancji jakości na zamontowane materiały i urządzenia - 

stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale  

od 24 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). 

Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 

określonych w projekcie umowy. 

 

3.Kody CPV przedmiotu zamówienia 

39111000-3- Siedziska, 

44200000-2- Wyroby konstrukcyjne, 

37400000-2- Artykuły i sprzęt sportowy. 

4. Termin wykonania zamówienia: 
4.1 rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu 

umowy; 
4.2 zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: w terminie 

do dnia 31.03.2022r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia: 

5.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę: 

5.1.1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP. 

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), 

żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 

ust. 1 ustawy Pzp. 

5.1.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.  

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) 

oraz żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje 

się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 

 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. 

Art. 109 ust. 1 pkt:  

„5)  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; 

6)   jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7)   który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie  

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
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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; 

8)   który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

9)   który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

5.2. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

5.2.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 

tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty polegającej na dostawie lub 

dostawie i montażu trybun sportowych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto. 

W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 

należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP  

na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych 

niż PLN) 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

6.1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

(oferty w postaci elektronicznej należy składać jako skan podpisanych oryginałów 

dokumentów lub opatrzone kwalifikowany podpis elektronicznym, podpisem zaufanym, 

lub podpisem osobistym, w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. 

W treści wiadomości elektronicznej lub na opakowaniu oferty należy zamieścić 

następującą informację: oferta na „Modernizacja obiektu boisk sportowych  

w miejscowości Panki poprzez montaż trybun sportowych” 

6.2. Oferty należy składać do dnia: 13-12-2021 do godz. 1100 na adres e-mail 

sekretariat@panki.pl lub elektroniczną Skrzynkę podawczą:  /ej631a8kyr/skrytka 

znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal  

lub w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5; 42-140 Panki 

(sekretariat pok. Nr 15)  

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

mailto:sekretariat@panki.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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6.2.1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

6.2.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę 

6.2.3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

6.3. Oferty zostaną otwarte dnia: 13-12-2021 o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego. 

6.4. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1509 ze zm.) 

ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

 nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

6.5. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status 

prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów 

w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne  

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych.  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

z ww. dokumentów.  

FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO. 

2) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:  

a) Wykonawcy; 

b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) 

oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej; 

c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje  

się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w punktach 5.2.1 zapytania ofertowego oraz przesłanek wykluczenia 

z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 5.1.1. 

zapytania) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 

 i 10 (punkt 5.1.2. zapytania). 

3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca 

będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2.1. zapytania ofertowego. Zgodnie 

z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające,  

że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do zapytania ofertowego , musi potwierdzać, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
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rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać 

 w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie 

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów 

ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

każdego ze wspólników. 

5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 6.5 2) 

zapytania. 

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca 

nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji 

porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje 

dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana 

jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Anna Bednarek – Czaja, Michał Ujma tel. 34 317 90 35, wew. 30 

e-mail:zamowienia@panki.pl a.bednarek_czaja@panki.pl  

w godzinach pracy Urzędu Gminy Panki. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

10. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 

1) cena ryczałtowa brutto – 90%; 

2) długość okresu gwarancji – 10%. 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

mailto:zamowienia@panki.pl
mailto:a.bednarek_czaja@panki.pl
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(Cmin/Cb * 90%) * 100 + (Gb/36 * 10%) * 100 = liczba punktów 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, 

tj. powyżej 24 miesięcy w ofercie rozpatrywanej (Przykład: zaoferowano gwarancję 24 

miesięcy, więc Gb=0; zaoferowano gwarancję 25 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano 

gwarancję 26 miesięcy, to Gb=2; zaoferowano gwarancję 60 miesięcy, to Gb=36); 

36 –  maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu 

podstawowego, tj. powyżej 24 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji; Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi  

 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 60 miesięcy.  

Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie 

dodatkowo punktowany. 

100 – stały wskaźnik. 

11. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Planowany termin zawarcia umowy zostanie 

określony w informacji o wynikach postępowania. 

Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających 

się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli rysunku technicznym i zapytaniu 

ofertowym. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które 

będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy 

technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględnią także wszystkie elementy, które 

mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. 

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, 

kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny 

(tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, 

który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony 

do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze 

przekraczającej 60%. 

 

12. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 ustawy Pzp, czyli tzw. zamówień „uzupełniających”. 

15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą  

się odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

17. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

19.  Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują  

się w punkcie 1 niniejszego zapytania. 

20. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia 

odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach 

obcych. 

21. Pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną 
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obiektu. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

22. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy i roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy 

zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 

zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 

wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie  

do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto 

wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego 

rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, 

oświadczenia z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego 

faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował 

wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego 

wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

23. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów 

umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane  

bez względu na ich wartość.  

 Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

 nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza 

niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

24. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą na podstawie jednej faktury 

końcowej  

26. 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, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Panki jest Wójt Gminy Panki z siedzibą: ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki; 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych 

osobowych wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy 

Panki Panem Grzegorzem Pietruszką za pomocą adresu e-mail: iodo@panki.pl.pod  

lub na adres siedziby Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki; 

3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawą Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty 

wykonawcy jako najkorzystniejszej - w celu podpisania i realizacji umowy 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp; 

4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, osoby korzystające z Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Panki oraz podmioty uprawnione  

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym 

mogą być ujawnione dane wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń 

(Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora 

w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających 
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asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych 

m.in. firma świadcząca usługi serwisowe systemu obiegu dokumentów; 

5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

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

umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który 

wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba 

 że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych  

ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu. 

6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

8) wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych *; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO**;   

9) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00); 

10) wykonawcy 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 

wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* wyjaśnienie: 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 

** wyjaśnienie: 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 

 

Załączniki do specyfikacji:  

1. Wzór umowy. 

2. Druk OFERTA – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

3. Wzór oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum 

(w przypadku składania oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; 

podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w punkt 5.2.1 zapytania ofertowego oraz 

przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 
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 1 ustawy Pzp (punkt 5.1.1. zapytania) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 

8, 9 i 10 (punkt 5.1.2. zapytania) – do wypełnienia odpowiednio przez: 

wykonawców; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania 

oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; podmiotów, na 

zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu i załączenia do oferty. 

4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 118 ust.  

3 ustawy Prawo zamówień publicznych – do wypełnienia przez inne podmioty 

i załączenia do oferty. 

5. Plan zagospodarowania boiska sportowego w Pankach ul. Częstochowska 13B. 
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