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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
pod nazwą: 
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Znak sprawy RGK.271.5.2021 

Tryb zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający: Gmina Rybno, reprezentowana przez Wójta Gminy Rybno Damiana Jaworskiego 
1.2.  Adres: Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, pow. Sochaczew 
1.3.  Telefon/fax (46) 861-14-38/(46) 861-14-38 33 
1.4.  Strona internetowa: http://www.gminarybno.com 
1.5.  Adres poczty e-mail: sekretariat@gminarybno.com   
1.6. Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 – 15:00,  wtorek 10:00 – 18:00 
1.7. Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.gminarybno.com 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym o którym mowa 

w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana polegająca na Przebudowa drogi 

gminnej nr 380524W Rybno-Jasieniec  
3.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
3.3. Oferty częściowe: 

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dokonał podziału 
zamówienia na części z następujących względów:  
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. 

Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi 
związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez 
różnych wykonawców.  

2) Przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad 
odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany byłby równolegle wielu 
wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników 
budowy.  

3) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie jednego z 
wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów 
inwestycji – zależnych od terminowego wykonania prac przez innego wykonawcę.  
Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że 
podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami 
wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem 
względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. 

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  - Załącznik nr 9 do SWZ. Opis przedmiotu 
zamówienia sporządzony jest z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 100 ust. 1 
ustawy Pzp. 

3.5. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”. 
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując 

dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji 

projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

3.6. Zamawiający nie wymaga: 
1) złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej  



2) sprawdzenia innych, niż udostępnione w ramach postępowania, dokumentów niezbędnych do 
realizacji zamówienia. 
 

3.7. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych. 
 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP  

4.1. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane  czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Prace budowalne, Prace instalacyjne, 
Inne prace osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem 
robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegający na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 §n1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502 z późn. zm.). Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnianiem osób: Celem zweryfikowania niniejszego Zamawiający wymaga 
złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnieniu w/w warunku. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do ponownego złożenia aktualnego oświadczenia przez Wykonawcę na każdym etapie 
realizacji przedmiotu zamówienia. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z 
zatrudnianiem osób: Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. Umowy o pracę osób 
wykonujących czynności określonych powyżej Zamawiający przewiduje karę umowną - w 
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za 
każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. 
Umowy o pracę. 

4.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań określonych w pkt 4.1., a także sankcje z tytułu 
niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia tych osób, zawarte są w § 14 oraz § 10 ust. 1 pkt 
1) lit. o) i p) projektu umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

 
5. PODWYKONAWSTWO: 
5.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań.  
5.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
5.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 

wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani. 

 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
7.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału dotyczące: 
 
7.1.1.    zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w     

   ww. zakresie 
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:   

 



A. doświadczenie 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 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  1 (jedno) zadanie 
inwestycyjne polegające na  budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi/dróg lub 
placu/placów o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto. 
 
B. potencjał kadrowy 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje  
osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia - tj. prawo do 
pełnienia na terytorium RP samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi  w specjalności: inżynieryjnej drogowej. 
 
 
Przez wyżej wskazane uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. 
zm.) lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów i aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego.  
Dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w 
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2020 r., poz. 220). 
 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując 
warunek udziału w postępowaniu, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 
 

7.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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 na każdym etapie postępowania. 

7.3. Sposób wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt 9 SWZ. 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykonawcę:  
1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 
karnego,  

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

c) 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,  

d) 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,  



e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) 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. poz. 769),  

g) 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,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego;  

2) 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;  

3) 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 ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

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

5) 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, 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;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

8.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.  
8.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108  

ust. 1 pkt 1), 2) i 5) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 



współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,                                             

w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
8.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 8.4. są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę   i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. 
Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 8.4 nie są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę. 

8.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w pkt 9 SWZ. 
 
9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM  I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: 

9.1. Dokumenty składane razem z ofertą:  W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
oświadczenie stanowiące dowód, że wykonawca na dzień składania ofert nie podlega 
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu tymczasowo zastępujący wymagane 
podmiotowe środki dowodowe, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ. 

9.1.1. W przypadku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w pkt 7.1.4. SWZ przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  zobowiązani są oni dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.  

9.2. Dokumenty składane po wezwaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień 
złożenia):  

9.2.1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - w 
zakresie informacji określonych w Załączniku nr 5 do SWZ „Doświadczenie Wykonawcy” oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca  z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty; 

2) 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, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami -  w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 6 do 

SWZ („Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”). 



UWAGA: Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa wyżej, liczy się wstecz od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

9.2.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu:  Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych 

9.2.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia.  

9.2.4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.  

9.2.5. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt 9.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

9.2.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.  

9.3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna). 

9.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

9.3.2. W przypadku składania oferty wspólnej: 
a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć wraz z ofertą 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku 
podstaw wykluczenia. 

b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ. 

9.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, których oferta 
wspólna zostanie najwyżej oceniona, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć 
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2. SWZ, przy czym podmiotowe środki 
dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.1. SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, 
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku. 

9.3.4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

9.4. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 
9.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go  z nimi stosunków prawnych. 

9.4.2. 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. 

9.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 



9.4.4. 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 zobowiązania stanowi Załącznik nr 
8 do SWZ. 

9.4.5.  Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt 9.4.4. potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa 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. 

9.4.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 7.1.4. SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

9.4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczne lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.4.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1. 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. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 
do SWZ. 

9.4.9. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a który 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych 
podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 9.2.1. odpowiednio do 
udostępnianych zasobów oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 9.2.2. 

 
10. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTORYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ: 

10.1. Komunikacja w postępowaniu W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Portalu, który dostępny jest pod 
adresem:  https://sidaspzp.pl/ 

10.1.1 Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) 

10.1.2 Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący 
sposób: 

a. Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, wnioski o 
wyjaśnienie SIWZ):  za pośrednictwem portalu pzp, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone  
swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegóły wskazanego postępowania 

https://sidaspzp.pl/


przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania 
nowej wiadomości wybiera opcje „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i 
wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez 
opcję „Dołącz plik” 
b. Po upływie terminu składania ofert ( między innymi: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia) 
Za pośrednictwem portalu pzp – analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem 
terminu składania ofert. 
10.1.3 Komunikacja za pośrednictwem portalu pzp: 

a. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się 
bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu , logując się akceptuje warunki korzystania z 
portalu, określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://sidaspzp.pl/wp-
content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz uznaje go za wiążący. 
b. Szczegółowa instrukcja obsługi portalu Sidas PZP, zawierająca instrukcję korzystania z portalu przez 
wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://sidaspzp.pl/wp-
content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_zamawiający_1.3.pdf  
c. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio 
opatrzony podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio 
wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówieni, inny podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP lub 
wykonawców. 
d. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wysłania 
wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również 
w wysłanej wiadomości. 

10.1.4 Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320, 
dalej „Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. 
Dodatkowo informuje, że: 

a. pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu, 
b. formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z 
poniższych sposobów: 

• z poziomu zakładki „Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty należy umieścić plik, który 
był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik, 

• spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moja 
oferta” w miejscu do dodania pliku oferty 

10.1.5 .Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-
aplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj: 

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne: 

• dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s 

• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 
1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 
10.12 – lub nowsze wersje; 

• zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 78 i późniejsze, Chrome ver 83 i 
późniejsze, Opera ver. 69 i późniejsze, 

• włączona obsługa JavaScript, 

• Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader, 

• Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg, 
gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, 
tar, 7z, eml, msg 

• Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych: 
10.1.6 Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, 

ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany, 

10.1.7 Jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment kliknięcia w opcję „Złóż 
ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na 



komputerze. Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny 
Urząd Miar. 

 
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Iwona Żółtowska, tel 46 861 14 38. 
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania 
z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego 
Platformy zakupowej Gminy Rybno: e-mail: kontakt@sidaspzp.pl 
 

10.2. Składanie ofert.  
10.2.1. Wykonawca składa ofertę na formularzu  ofertowym z wykorzystaniem wzoru – Ofertę należy 

złożyć w terminie do dnia 16.07.2021 r . do godz. 10.00. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami 
składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane 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 umocowanego przedstawiciela wykonawcy . 

10.2.2. Sposób  sporządzenia   dokumentów   elektronicznych   musi   być   zgodny z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

10.2.3. Składanie ofert odbywa się poprzez portal pzp, który dostępny jest po zalogowaniu na stronie 
app.sidaspzp.pl 

10.2.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Portalu.  

10.2.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

10.2.6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

10.2.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

Zamawiający  informuje, iż zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia  się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa  w  rozumieniu   przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca . wraz z   przekazaniem  takich  
informacji zastrzegł że  nie mogą  być  one  udostępniane oraz wykazał. że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnice  przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w  
art. 222 ust. 5  ustawy Pzp. Jeżeli  dokumenty elektroniczne,  przekazywane  przy użyciu środków 
komunikacji  elektronicznej, zawierają  informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio  oznaczonym pliku, pod nazwą 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie winien ten plik zaszyfrować wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część oferty. 
 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
11.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
11.2. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

wykonawcę. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami składa się, pod rygorem nieważności w 



formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w dokumentach zamówienia. 

11.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do SWZ;  

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ;  

3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 9.4.4. SWZ 
(jeżeli dotyczy); 

5) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.4.8. SWZ (jeżeli dotyczy); 

6) Dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu wykonawcy  lub podmiotu 
udostępniającego zasoby, tj.: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca w formularzu „Oferta Wykonawcy” wskazał dane umożliwiające dostęp 
do tych dokumentów. 

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania, jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby 
działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o 
których mowa w lit. a),  

7) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).  

11.5. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 11.4. ppkt 6) lit b) i ppkt 7) składa się, pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie. 
Elektroniczne poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11.6. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej SWZ stanowią wyłącznie 
propozycję co do treści wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie 
wymaganych załączników w wersji własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż 
dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w 
załącznikach do niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez wykonawcę.  

11.7. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

11.8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty zostały zawarte w pkt 10.2. SWZ. 
 

12.  WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM: 
12.1. Zamawiający nie  żąda od wykonawców wniesienia wadium  

 
13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
13.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.07.2021r.  o godzinie 10.30, poprzez odszyfrowanie wczytanych 
na Platformie ofert. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

https://casum.pl/prawnicy


14.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia  14.08.2021r.  włącznie.  
14.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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.  

14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 14.2., wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
15.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Podstawę do określenia ceny oferty stanowi 

bezpośrednio dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Dla prawidłowego obliczenia ceny zaleca się przeprowadzenie wizji 
lokalnej terenu budowy w celu zapoznania się ze specyfiką i zakresem robót oraz jego 
porównania z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

15.2. Cena za przedmiot zamówienia obejmuje koszty wszystkich robót, których wykonanie jest 
konieczne do realizacji zamówienia, wynikające z  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również  wszelkie inne koszty 
wynikające z realizacji obowiązków wykonawcy określonych w projekcie umowy, który stanowi 
Załącznik nr 4 do SWZ. 

15.3. Cena za przedmiot zamówienia uwzględniająca wszystkie zakresy robót wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych jest ceną ryczałtową, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 9 – 12 i ust. 14 
projektu umowy, które określają przypadki zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego. 

15.4. Cenę ryczałtową obliczoną według powyższych zasad wykonawca wpisuje do formularza 
„Oferta Wykonawcy”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

15.5. Załączony do specyfikacji przedmiar robót (płyta CD) jest elementem pomocniczym do 
sporządzenia kosztorysu. Kosztorys stanowi zestawienie elementów poddanych wycenie i 
zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 3) projektu umowy, jest wymagany od wykonawcy 
z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  o 
podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, a 
także wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która 
zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

 
16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT: 
 

16.1. Kryteria i ich znaczenie: 
 

1) Cena (cena brutto oferty) – 60 % = 60 punktów 

2) Okres rękojmi – 40 % = 40 punktów 
 

16.2. Opis sposobu oceny ofert: 
 

1) Cena (cena brutto oferty) – 60 pkt 
 
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (60 



pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru: 
        Cmin 
    P1 = ----------------   x 60 pkt 
                       C               

gdzie: 

P1 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,  
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 
C – cena brutto w ofercie badanej, 
60 – maksymalna ilość punktów w kryterium cena. 

 

2) Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 40 pkt 
 

UWAGA! 

• Najkrótszy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego – 60 miesięcy od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

• Najdłuższy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego – 72 miesiące od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

• Okres rękojmi należy podać w pełnych miesiącach. 
 
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najdłuższym możliwym okresem rękojmi  
(72 miesiące) otrzyma maksymalną ilość punktów (40 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające 
odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru: 
 
                       R – Rmin 
    P2 = -----------------------   x 40 pkt 
                 Rmax - Rmin               

gdzie: 

P2 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,  
R – okres rękojmi podany w ofercie badanej, 
Rmax - maksymalny okres rękojmi (72 m-ce), 
Rmin - minimalny okres rękojmi (60 m-cy), 
40 – maksymalna ilość punktów w kryterium okres rękojmi. 
 
Niepodanie żadnej wartości dla okresu rękojmi albo zaoferowanie okresu rękojmi: 

• w niepełnych miesiącach lub 

• krótszego niż 60 miesięcy/dłuższego niż 72 miesiące 
spowoduje odrzucenie oferty z przedmiotowego postępowania. 

 
 

16.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (P). 

Suma punktów będzie liczona w następujący sposób: 
 
P= P1 + P2   

 
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów, na które sumuje się: 
60 pkt z kryterium Cena, oraz 40 pkt z kryterium Okres rękojmi. 

 

16.4. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  
16.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

16.6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 



16.7. Jeżeli nie można dokonać wybory oferty w sposób o którym mowa w pkt 16.6., Zamawiający 
wezwie wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

16.8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 
17. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

17.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.  
17.2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

17.3. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 17.2., Zamawiający zwraca się o wyrażenie 
takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

17.4. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

−  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

−  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 

 
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
18.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.  Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o 
wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś 
z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 
poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania. 

18.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekaże 
Zamawiającemu:  

- dane niezbędne do wpisania w komparycji umowy,  
- dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących umowę do reprezentowania 

wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
18.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na 
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców. 

18.4. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 18.3. Zamawiający powiadomi 
wykonawcę odrębnym pismem.  

18.5. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba  
że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

18.6. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego jest jawna  
i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej.  

 
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

19.1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % w stosunku do ceny całkowitej podanej  
w ofercie (ceny brutto oferty). 

19.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach wymienionych w 
art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 
450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej  
w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie 
zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego 
zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez 
Zamawiającego i wykonawcę, przed jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 

19.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
o numerze Bank Spółdzielczy Sochaczew Oddział w Rybnie nr konta: 14 9283 0006 0034 0135 
2000 0030 z dopiskiem "Postępowanie RGK.271.5.2021” 

 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w oryginale. 

19.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt 19.2. 

19.7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w pkt 19.3. 

19.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

19.9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

19.10. Kwotę stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

19.11. Kwota, o której mowa w pkt 19.10. siwz zostanie zwrócona nie później niż  
w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

19.12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie  
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 

19.13. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

19.14. Wypłata, o której mowa w pkt 19.13., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
20. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

20.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto w 
Załączniku nr 4 do SWZ.  

20.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę zawierającą postanowienia 
określone w załączonym do SWZ wzorze.  

 

21. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE PRZEWIDUJE: 

− możliwości składania ofert wariantowych; 

− wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp; 

− wymagań wskazanych w art. 94 ustawy;  

− zamówień wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp; 

− rozliczeń w walutach obcych;  

− wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
oferty katalogów elektronicznych; 

− zawarcia umowy ramowej;  

− wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 

− zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 



 
22. Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust.1i 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 119z 
04.05.2016 r., str.1 ), dalej „RODO”, informuję, że: 

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Rybno z siedzibą w Rybnie, 
ul. Długa 20 jest Wójt Gminy Rybno. 
2)W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z    
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail. e-mail: ido@gminarybno.com  
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
5)Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy.  
6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
8)Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/pana dotyczących; 
 -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/pana danych osobowych 
  (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); 
  -  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 

           - 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: 
      - w związku z art. 17 ust.3 lit.b d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
      - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
     - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO. 

 
23. Załącznikami do niniejszej swz są: 
1) Załącznik nr 1: Formularz „Oferta Wykonawcy”; 
2) Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 
3) Załącznik nr 3: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 i 5 ustawy Pzp; 
4) Załącznik nr 4: Wzór umowy; 
5) Załącznik nr 5: Wykaz „Doświadczenie Wykonawcy; 



6) Załącznik nr 6: „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego”; 

7) Załącznik nr 7: Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
8) Załącznik nr 8: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; 
9) Załącznik nr 9: Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


