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ROZDZIAŁ I Informacje ogólne 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Zamawiający: Gmina Rybno, reprezentowana przez Wójta Gminy Rybno Damiana Jaworskiego 
1.2.  Adres: ul. Długa 20, 96-514 Rybno 
1.3.  Telefon (46) 8611438,    
1.4.  Faks: (46) 861-14-38 33 
1.5.  Strona internetowa: http://www.gminarybno.com 
1.6.  Adres poczty e-mail: sekretariat@gminarybno.com   
1.7. Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 – 15:00 wtorek 10:00 – 18:00 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.gminarybno.com 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 
1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) 
- dalej: ustawa Pzp 

3. Przedmiot zamówienia 
a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa Ośrodka 

zdrowia w miejscowości Rybno” - zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SWZ. Obiekt budowlany wraz z 
pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem należy 
realizować zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną i obowiązującymi w dniu rozpoczęcia 
inwestycji przepisami i normami technicznymi. Zakończeniem będzie uzyskanie ostatecznej 
decyzji na użytkowanie. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

• sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz kosztorysu ofertowego, 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej - 
powykonawczej dla zrealizowanych robót - umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 
zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót. 

• uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie. Koszty wykonania przez Wykonawcę 
dokumentacji o której mowa w punktach powyżej nie podlegają odrębnej wycenie i 
Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

b. Załączone do SWZ przedmiary stanowią element pomocniczy, a zawarte w nich dane mają 
ułatwić szacowanie całej roboty budowlanej, oraz przygotowanie przez Wykonawcę 
harmonogramu rzeczowo-finansowego po podpisaniu umowy. Niniejsze dane nie stanowią 
jednocześnie podstawy do oszacowania całości robót budowlanych. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia na własny koszt sprzętu i 
materiału pozostawionego na terenie budowy. W przypadku nienależytego wykonania 
zabezpieczenia sprzętu oraz jego uszkodzenia całkowity koszt jego naprawy ponosi Wykonawca. 

d. Wszystkie materiały budowlane zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego, przedmiarom i SWZ. 

e. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji 
i odbioru określają: - Przedmiar robót - Dokumentacja projektowa robót - Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót stanowią Załączniki nr 2 i 3 SWZ,- projektowane postanowienia 
umowy (Załącznik nr 8 SWZ). 

f. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie 
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 
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ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
g. Gwarancja i rękojmia 

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - minimum 60 miesięcy. Gwarancja 
stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot 
umowy - 60 miesięcy 

h. Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262300-4 Betonowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262520-2 Roboty murowe 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 Roboty malarskie 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
39000000-2 Meble, wyposażenie 
33192000-2 Meble medyczne 
33150000-6 Urządzenia do min. fizykoterapii 
 

4. Termin Wykonania Zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r 

5. Rozwiązania równoważne 
Wszystkie wskazane w dokumentacji technicznej znaki towarowe, patenty lub znaki pochodzenia, 
materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów. Oznacza to, że w odniesieniu do materiałów (wyrobów) i urządzeń 
jakościowych wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i 
urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisane w dokumentacji technicznej. Ponadto 
Zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty 
techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie oraz norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza 
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rozwiązania równoważne z opisywanymi. Urządzenia, materiały równoważne, a także (w przypadku 
powoływania się przez Wykonawcę na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego), 
normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne muszą być opisane przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie, lub zaproponowane 
rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na 
Wykonawcy składającym ofertę. W takim przypadku musi złoży odpowiednie dokumenty opisujące 
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane 
materiały (wyroby) lub urządzenia, lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania, oraz 
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

6. Wizja lokalna 
a. Zamawiający stwarza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego 

robotami budowlanymi. 
b. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego należy ustalić 
poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@gminarybno.com 

c. Wykonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. 

7. Podział zamówienia na części 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
Powody niedokonania podziału: Przedmiot zamówienia stanowi zwarty kompleks o charakterze 
obiektu budowlanego użyteczności publicznej. Jest objęty jedną dokumentacją projektową. 
Podzielenie na części groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania 
zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia na ograniczonym terenie. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania 
części zamówienia. 

8. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy 
Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej 
SWZ. 

9. Katalogi Elektroniczne 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

10. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp 

11. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 
1 ustawy Pzp. 

12. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe 
dostawy. 

13. Rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
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14. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

15. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

16. Unieważnienie postępowania 
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 
ustawy Pzp, zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania z innych przyczyn 
o których mowa w art. 256 - 257. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590). 

ROZDZIAŁ II 
Wymagania stawiane wykonawcy 

1. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 
a. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

b. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych. 

c. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
* spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale SWZ, 
* nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 3, 
4, 6, 8 
* złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

d. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 
* Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
* Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

e. Potencjał podmiotu trzeciego. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach 
opisanych w art. 118- 123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje 
się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 3, 4, 6, 8 ustawy Pzp 

f. Podwykonawstwo. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych zadań. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 3, 4, 6, 8 ustawy Pzp 
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2. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 
stosunku pracy 
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. 

3. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 
2 ustawy Pzp. 

4. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli 

4.1. Wykonawca wykaże wykonanie (roboty zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed, 
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, w ilości, co najmniej 2 robót budowalnych polegających na budowie lub 
przebudowie budynków użyteczności publicznej,gdzie każda z nich winna być o wartości 
nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto 

4.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które będą odpowiedzialne za kierowanie 
robotami budowlanymi oraz osoby te będą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i 
wykształcenie niezbędne do kierowania robotami w zakresie: 
a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

- wymagane kwalifikacje: wyższe wykształcenie techniczne budowlane, uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlane bez 
ograniczeń lub odpowiadające je równoważne uprawnienia w tej specjalności, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim 
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prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w 
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności; 
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno- 
budowlanych przy realizacji robót budowlanych co najmniej dwóch obiektów 
budowlanych użyteczności publicznej, o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

b) Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacji sanitarnych, gazowych i 
wentylacji 
- wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacji sanitarnych i wentylacji lub odpowiadające je równoważne 
uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 
uprawnienia budowlane tej specjalności; 

c) Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacji elektrycznych 
- wymagane kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacji elektrycznych lub odpowiadające je równoważne 
uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych 
samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 
uprawnienia budowlane tej specjalności; 
 

5. Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 3, 4, 6, 8 ustawy Pzp. 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm. - „KK”), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

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

f) pracy małoletnich cudzoziemców, 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 KK, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

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

2) art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 art. 108 ust. 1 pkt PZP; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 3), 4), 6) i 8) ustawy Pzp 

1) art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki 
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) art. 109 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 lub ukarano za wykroczenie, o którym 
mowa w pkt 2 lit. a lub b; (Wyrazy dodane przez art. 2 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 27 listopada 
2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2275)). 

3) art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 
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miejsca wszczęcia tej procedury; 
4) art. 109 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli występuje konflikt 

interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

5) art. 109 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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. 

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
6. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych  środków dowodowych 
1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Oferta (na formularzu stanowiącym zał. Nr 1 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi 
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe 
środki dowodowe (na formularzu stanowiącym zał. Nr 7 do SWZ). 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza 
brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; - podwykonawcy, na których 
zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
podwykonawcy. 

5. Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 
ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu 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 



 

10 | 
Strona 

 

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. 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli 
uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

6. Do oferty wykonawca załącza również: 
a) Pełnomocnictwo 

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 
oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 
oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo 
powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza 
się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
posiadającej uprawnienia notariusza. 
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani 
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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- 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. 
Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

d) Wadium 
Przystępując do niniejszego zamówienia każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
Wymagana forma: 

• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie 
tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. 
oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego 
wystawcę. 

• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas 
badania ofert. 

e) Wykaz rozwiązań równoważnych 
wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 
W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego 
opisem lub normami. Wymagana forma: Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym 
osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 

f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 
w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały 
tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 
zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wymagana forma: Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną 
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 
dowodowych: 
1) Potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 
1a) Wykaz wykonanych (zakończonych) robót w okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty 
wykonane zostały w sposób należyty 
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1b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą 
pełnić funkcje zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ: 
a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z uprawnieniami i 

dokumentami potwierdzającymi doświadczenie, 
b) Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacji 

wraz z uprawnieniami, 
c) Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacji elektrycznych wraz z uprawnieniami. 

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
oświadczenie 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. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze 
wspólników odrębnie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2) ppkt 3) i 4), zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

• nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

• nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w 
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
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organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis 
dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio; 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                            
i aktualność. 
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

7. Wymagania dotyczące wadium 
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 16.09.2021 r. 
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy 

Pzp. 
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na Bank Spółdzielczy Sochaczew 

Oddział w Rybnie nr konta: 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030. W tytule przelewu należy 
wpisać tytuł: Wadium RGK.271.6.2021” Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy 
zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na 
rachunek bankowy zamawiającego). 

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w 
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: 
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. 
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na 
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o 
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający 
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

8. Sposób przygotowania ofert 
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci 
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 
podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. 
b) Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniona na stronie BIP 
Gminy Rybno pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. 
 
9. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) W celu obliczenia ceny oferty, wykonawca wypełnia formularz ofertowy, stanowiący załącznik 
nr 1 do SWZ 

2) Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym cenę BRUTTO. Wykonawca określi cenę oferty 
brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu 
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zamówienia. W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę 
ofertową i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

3) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie 
jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są 
określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.  

4) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

5) Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe 
wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich 
wymogów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności: dokumentacji projektowej, 
przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, uzgodnień, opinii, 
postanowień zawartych we wzorze umowy. 

6) Cena ofertowa muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie 
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8) W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Portalu wykonawca poda wyłącznie 

cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania 
umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi dyspozycjami. 

9) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, 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 takiej sytuacji 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. 

10) Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ Informacja o 
wykonawcy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 
podatkowego u zamawiającego. 

ROZDZIAŁ III 
Informacje o przebiegu postępowania 

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/ 
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.) 
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 
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wyjaśnienie SIWZ):  za pośrednictwem portalu pzp, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone  
swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegóły wskazanego postępowania 
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. 

 
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. 
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: 
i. 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, 
ii. spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moja 
oferta” w miejscu do dodania pliku oferty 
 
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-
aplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj: 
a. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne: 
i. dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s 
ii. 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; 
iii. zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 78 i późniejsze, Chrome ver 83 i 
późniejsze, Opera ver. 69 i późniejsze, 
iv. włączona obsługa JavaScript, 
v. Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader, 
vi. Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg, 
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gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 
7z, eml, msg 
vii. Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych: 
6. Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, 
ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany, 
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.  
viii. 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 wew. 225 e-mail.: iwona.zoltowska@gminarybno.com 
 
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 
 
2. Sposób oraz termin składania ofert 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2021 r . do godz. 11.00 
2) Składanie ofert odbywa się poprzez portal pzp, który dostępny jest po zalogowaniu na stronie 

app.sidaspzp.pl 
3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Portalu.  
4) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
5) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

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

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

3. Termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2021 r. o godz. 11.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na 
Platformie ofert. 

4. Termin związania ofert 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 16.09.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
1) Cena - max. 60 %, 
2) Okres gwarancji - max. 40 %. 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: L = C + TG gdzie: 
L - całkowita liczba punktów 
C - liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena ofertowa brutto ”, 

TG - liczba punktów uzyskana w kryterium „Gwarancja”, 
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Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (60 
pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:   
          C =  (Cmin / Co) x 60 pkt  
          gdzie:  
          C - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,    
          Cmin - cena brutto oferty z najniższą ceną brutto (zł) spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu,  
          Co -  cena brutto (zł) w ofercie badanej,  

60 -  maksymalna ilość punktów w kryterium cena.   

W powyższym kryterium liczba punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w kryterium „Gwarancja” 
zostanie określona na podstawie wyboru przez Wykonawcę jednej z poniższych opcji: 

• w terminie 60 miesięcy - 0 pkt 
• w terminie od 61 do 72 miesięcy- 20 pkt 
• powyżej 72 miesięcy - 40 pkt 

Uwaga! 
Minimalny termin gwarancji 60 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu gwarancji właściwy dla kryterium 
oceny Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 60 miesięcy od dnia 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Złożenie oferty jest 
jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% wartości umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w 
jednej lub w kilku z następujących form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innych formach. 
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Bank Spółdzielczy Sochaczew Oddział w Rybnie nr konta: 14 9283 0006 0034 0135 
2000 0030 z dopiskiem "Postępowanie RGK.271.6.2021” 

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp 

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

8) 70% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

9) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30% 
wysokości wniesionego zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15. dniu po 
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upływie okresu gwarancji. 

7. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OMYŁEK 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne 
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.  
Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (w przypadku 
rozbieżności zapisu ceny ofertowej brutto przedstawionej liczbowo i słownie, Zamawiający 
uzna za cenę oferty zapis liczbowy, dokonując odpowiedniej poprawy zapisu słownego); 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię 
umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Niedopełnienie 
wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują wykonawcy, którzy wspólnie 
ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien zostać wyznaczony jako wykonawca 
kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz 
instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

3) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną - 
gwarancję  na wykonane roboty 

4) Wniesie w formie określonej w SWZ zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
5) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Oświadczenia o 

przejęciu obowiązków kierownika budowy robót budowlanych podpisane przez kierowników 
robót wraz z kserokopią dokumentów wskazujących prawo do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w wymaganych specjalnościach i aktualnym 
zaświadczeniu o wpisaniu na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

6) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi kosztorys zawierający 
następujące pozycje cenotwórcze: Lp., podstawę wyceny, opis zgodny z opisem w 
przedmiarze robót, jednostkę miary, nakłady, koszt jednostkowy, robociznę, materiały i 
sprzęt, zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny w postaci tabeli wraz z ich cenami. 
Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji nakładów robocizny, materiałów i sprzętu 
przez Wykonawcę, jeżeli nie obniży to jakości wykonanych robót. 

 
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, 
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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. 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa i Przedmiary. 

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) 

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych robót 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które będą 
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy 

 


