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1. Zamawiający. Informacje ogólne  
 
 

1.1. Zamawiającym jest Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, tel. 065 538 84 34, fax 
065 538 85 13, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl 

 
1.2. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp. 
 

Zgodnie z art. 14 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 
inaczej. 
 
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 
1.3.        Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
 
1.4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej: www.rydzyna.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości 
zamówienia poniżej 5 548 000  EURO na podstawie art. 39 i nast. ustawy Pzp. 

               
 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
 
3.1.     Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, 

Maruszewo, Moraczewo, Nowa Wieś, Robczysko, Tworzanki. 
 
 Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania: 
 
 1) Zadanie 1: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, Maruszewo, Nowa 

Wieś, Tworzanki (wykonanie dróg z kostki betonowej) 
 
 2) Zadanie 2: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Moraczewo i Robczysko 

(wykonanie drogi asfaltowej). 
 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiary robót, 

oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiące Załącznik nr 7 do 
niniejszej SIWZ.  

 
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania 

rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych 
samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego 



 
 

 3

funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych 
należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz 
zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie 
gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania 
zgodnie z obowiązującym prawem.  

 
3.4. Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze 

wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, które mogłyby doprowadzić do wyeliminowania lub uprzywilejowania 
niektórych wykonawców, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”, a wskazanie ma charakter przykładowy. 

 
3.5.        Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez               

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać 
będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów 
przyjętych w dokumentacji technicznej. 
W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w 
dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty 
wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać 
ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu 
należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne 
zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. 
 

3.6. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa  wymagania zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2017 poz. 60 z późn. zm.).  

 
1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na umowę o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 
2017, poz. 60 z późn. zm.) osoby, które wykonują niżej wymienione czynności:   

 
a) roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej; 
b) roboty związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej. 

 2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego 

wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 1. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
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b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 1 czynności. 

  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.   
 

3.7.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  
 
Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którą część 
zamówienia zamierza zlecić do wykonania Podwykonawcy i podania firm 
Podwykonawców  w oświadczeniu dot. przesłanek wykluczenia (o ile jest to wiadome w 
momencie składania ofert), zgodnie z art. 36b ust. 1  ustawy Pzp. 
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 
wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany 
jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia Podwykonawcy. 
 
Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia 
wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ. 
 
Realizacja części przedmiotu umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 
zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, 
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
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wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

KOD  Wspólnego  Słownika Zamówień  ( CPV) 
 

   45000000-7 - Roboty budowlane  
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 

 
  3.8.  Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a o ich 
wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zdecyduje o  możliwości 
dokonania zmian lub uzupełnień. 

 
3.9. Prawo do udziału w postępowaniu mają również wykonawcy spoza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
   
 

4. Termin wykonania zamówienia  
  
 Zamówienie należy wykonać do dnia 30.11.2018 r. (I i II Zadanie). 

Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru 

końcowego.  

 

 

5. Udział w postępowaniu – warunki udziału i podstawy wykluczenia 
 
 
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,  
 
 
              5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
  

5.1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
W postępowaniu nie jest wymagane posiadanie kompetencji lub uprawnień dla 
żadnego z wymienionych Zadań. 

  
 5.1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 
1) 400.000,00 zł (dla Zadania 1), 
2) 200.000,00 zł (dla Zadania 2). 
 
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, 
jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu 
przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany 
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przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. 
 
 5.1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.  
 W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 
  
 1) zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub 
przebudowie drogi o wartości minimum: 

 a) 400.000,00 zł brutto (dla Zadania 1), 
b) 200.000,00 zł brutto (dla Zadania 2); 

 
 2) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji 

kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

 
5.2. Zamawiający, określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

5.3.  Wstępna ocena spełniania ww. warunków oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu 
dołączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. W przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, 
Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta 
Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 

 

5.4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 
5.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
5.4.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: 
a) warunki opisane w pkt 5.1.2. - wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku;  
b) warunki określone w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy powinien spełnić 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie; 
c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć  
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, wskazane w pkt 6.1.2. SIWZ oraz  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej. 
5.4.3. W przypadku oferty składanej przez wspólników spółki cywilnej postanowienia pkt 
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5.4.2. SIWZ stosuje się odpowiednio.   
 

5.5.    Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej 

innych podmiotów 

 

5.5.1. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą 

oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 

do SIWZ. 

5.5.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 

5.5.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

5.5.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 5.5.1. 

5.6.        Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 
5.6.1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach  
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, tj: 
 
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 
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b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1463 z późn. zm.), 
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks karny, 
- skarbowe, 
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
c)  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 ppkt b); 
d)  Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 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; 
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
i) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2017 r., poz. 724 z późn. zm.); 
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 
l)  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. 
zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
5.6.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 
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ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia 
wykonawcy: 
 
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2344); 
 
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 
Pzp, chyba, że Wykonawca 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. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Przepis art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio. 

 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

   
 
 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z 
postępowania  

 
 
6.1. W zakresie wstępnego wykazania spełniania przez każdego Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu / niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć wraz z 
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ofertą: 
 
 6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej 
SIWZ. 

  
                            6.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 
niniejszej SIWZ. 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie 

krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej (pkt 6.2. i 6.3. SIWZ), dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. 

 
6.2.     W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej, zdolności 
technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na  wezwanie Zamawiającego: 

 
 
 6.2.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż: 
1) 400.000,00 zł (dla Zadania 1), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert, 
2) 200.000,00 zł (dla Zadania 2), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert; 
W przypadku złożenia oferty na więcej części zamówienia Wykonawca może 
posłużyć się jednym zaświadczeniem dla wszystkich części, na które składa 
oferty pod warunkiem, że wysokość posiadanych środków lub zdolność 
kredytowa nie jest mniejsza niż suma wymaganych kwot dla tych części. 

 
 6.2.2. wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie 

lub przebudowie drogi o wartości minimum: 
 1) 400.000,00 zł brutto (dla Zadania 1), 

2) 200.000,00 zł brutto (dla Zadania 2) 
 wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających 
czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o 
tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była 
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; według 
wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz 
z wezwaniem  Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do 
złożenia dokumentów; 
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Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem w przypadku 
złożenia oferty na więcej części zamówienia (doświadczenie nie podlega 
sumowaniu). 

 
6.2.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 – według wzoru przedstawionego przez 
Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów. 
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania spełniania 
warunku udziału w postępowaniu posłużył się tym samym wykazem osób w 
przypadku złożenia oferty na więcej części zamówienia (potencjał osobowy nie 
podlega sumowaniu). 

 
6.3.     W zakresie wykazania, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie 

podlega wykluczeniu z postępowania, należy przedłożyć, na  wezwanie Zamawiającego: 
 

6.3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy Pzp; 
 
6.3.2. 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; 
 
6.3.3. 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, wystawiony 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; 
 
6.3.4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej.  

  
UWAGA! 
Do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 6.3.1. – 6.3.4. Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, że 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
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gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1, Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych tj. z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów 
wpisanych do CEIDG) - zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.     
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia 
lub dokumenty. 

  
6.4.    Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

 
6.5. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1.-6.3.3. Oświadczenie z art. 6.1.2. SIWZ 
ww. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą. 
 

6.6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 
mowa w pkt: 

 - 6.3.1.- 6.3.3 niniejszej SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że 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 – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
6.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w pkt 6.2., 6.3., 6.6. w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 

 
6.8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
 
Pełnomocnictwa należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(Konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 
udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie. W 
przypadku złożenia oferty przez ww. podmioty, wymagane oświadczenia i dokumenty 
wynikające z pkt 6.1.2., 6.3.1. – 6.3.4  niniejszej SIWZ składa każdy z podmiotów 
tworzących konsorcjum. Pozostałe dokumenty wynikające z pkt 6.1.1., 6.2.1. – 6.2.3. 
niniejszej SIWZ składa konsorcjum jako całość.  
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp). 

 
6.10.    Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, wezwie Wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia 
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lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się 
 
7.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się z zachowaniem 

formy pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub 
faks). 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich 
otrzymania.   

 
7.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
7.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
7.4. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania. 

 
7.5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. 
 
7.6. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie 

podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 
 
7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści tę 
informację na stronie internetowej. 

 
 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami 

 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w 
zakresie spraw merytorycznych dotyczących dokumentacji projektowej jest: 
 
Łukasz Bartkowiak – Wiceburmistrz UMiG Rydzyna 
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      tel. 065 538 84 34,  
      fax 065 538 85 13,  
      e-mail: lukasz.bartkowiak@rydzyna.pl,  
      od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

 
 
9. Wymagania dotyczące wadium 
 
9.1.   Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 

1) 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) – dla Zadania 1, 
2) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – dla Zadania 2. 

 
9.2.         Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

     9.2.1. pieniądzu, 
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

      9.2.3. gwarancjach bankowych, 
      9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 9.2.5. 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 
(Dz.U z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) 

 
9.3.     Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

– rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO BP SA I oddział w Lesznie,  Nr 15 1020 
3088 0000 8002 0034 3038 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania i 
jakiego zadania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 

 
9.4.    Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy 
wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w miejscu składania ofert. Kserokopię 
dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę 
oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego. 

 
9.5.       Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w 

pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

 
9.6.      Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
9.7.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium 
na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

 
9.8.      Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub 
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nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.  

 
9.9.     Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 
 
      9.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na  warunkach 

określonych w ofercie,  
          9.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

     9.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

10. Termin związania ofertą 
 
10.1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
 

11. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
 
11.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w 
formie elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

  
11.2. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i pełnomocnictwa 

o ile takie zostały udzielone, a także kosztorys ofertowy. 
 
11.3. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez 
osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 

 
11.4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom .  
 
11.5. Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami powinny być                
 ponumerowane. 
 
11.6. Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

 
11.7. Oświadczenia wymagane od Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach  lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców składane są w oryginale. 
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11.8. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 
 
11.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
 
11.10 Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
11.11. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 
 
11.12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
11.13. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
11.14. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 

a)   Potwierdzenie wniesienia wadium, 
b)  Formularz ofertowy, 
c)   Kosztorys ofertowy,  
d) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu. 

11.15. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą, i adresem Wykonawcy 
oraz napisem: “Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:  Dąbcze, Maruszewo, 
Moraczewo, Nowa Wieś, Robczysko, Tworzanki”. 

11.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli Zamawiający 
otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem 
składania ofert. Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej 
kopercie opatrzonej napisem: “Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, 
Maruszewo, Moraczewo, Nowa Wieś, Robczysko, Tworzanki” i nazwą, adresem 
wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.  

11.17. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia.  
 
11.18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
11.19.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
11.20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
11.21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
11.22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy. 
 
11.23. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
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12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, 

ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, do dnia 02.08.2018 roku do godz. 10:00. 
 
12.2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 
 
12.3.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w 

Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w dniu 02.08.2018 roku o godz. 10:15. 
 
12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 
12.5. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny 

ofertowe, termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności. Koperty oznaczone jako 
„wycofane” nie będą otwierane.  

 
12.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności    zawartych 
w ofertach. 

 
12.7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępniane. 

 
 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 
13.1. Cena oferty (brutto) jest ceną kosztorysową i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
13.2. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego 

integralną część niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, a także innych danych zgromadzonych podczas 
wizji lokalnej terenu budowy. 

 
13.3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną tzn. musi zawierać w każdej 

pozycji zgodną z przedmiarami robót: liczbę porządkową, opis pozycji i ilość jednostek oraz 
cenę jednostkową netto pozycji i wartość netto pozycji. 

 
13.4.    Cena jednostkowa netto każdej pozycji musi zawierać w sobie koszty: robocizny, materiałów, 

sprzętu, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk oraz inne koszty, które obciążają Wykonawcę 
zgodnie z umową. 
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13.5. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość kosztorysu brutto. Cenę oferty należy podać w 

złotych polskich (PLN). 
 
13.6. Ostateczne rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe 

wynikające z kosztorysu ofertowego i rozliczenie faktycznie wykonanych robót. 
 
13.7.  Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  
 
13.8.  Wykonawca musi uwzględnić w cenach jednostkowych przewidywalny wzrost cen 

materiałów, paliw, energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji, mogących mieć 
miejsce w czasie realizacji umowy. 

 
13.9.   Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
13.10.   Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie 
oferty. 

 
13.11. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku                

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek płacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
13.12. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego (w formularzu oferty), czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.. 

 
13.13. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  
 
  13.13.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
 13.13.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek,  
 13.13.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.  

 
 
 

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 
 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej.  

Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 
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15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
sposobu oceny ofert 

 
 
15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  

- cena 60%  
 - okres gwarancji i rękojmi 40%. 
 
15.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 

60 punktów, w następujący sposób: 
 
 C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt, gdzie: 
 C - ilość punktów za cenę, 
 Cncb - najniższa cena brutto, 
 Cbob - cena brutto oferty badanej. 
 
15.3. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium gwarancji i rękojmi ustalony będzie w skali 

do 40 punktów w następujący sposób: 
 
 G =( Gb/Gn) x 40 pkt, gdzie: 
              G – ilość punktów za gwarancję i rękojmię 
              Gb – okres gwarancji  i rękojmi oferty badanej 
              Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi 
 

Przy ocenie gwarancji i rękojmi punktowany będzie okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 
36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta proponująca okres gwarancji i rękojmi 60 
m-cy lub dłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalnie 40 punktów.  Liczba 
punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i 
rękojmi i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej 
gwarancji i rękojmi wyrażony w miesiącach. 

                
15.4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 
 
 
 

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

 
 
16.1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie 
zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 
16.2. Zamawiający zamieści informację o wyborze oferty najkorzystniejszej również na stronie 

internetowej. 
 
16.3. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
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dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów 
przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

 
16.4.   Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie 

uprawnień budowlanych osób wskazanych w swojej ofercie (kierownika budowy) oraz 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

16.5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie przesłane w 
inny sposób. 

              Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub jeżeli upłynie termin do 
wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp 
lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 
postępowanie odwoławcze, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej. 

 
16.6. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
 
 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  

 
 
17.1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3% ceny brutto podanej w ofercie. 
 
17.2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego     

wykonania umowy.  
 
17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
 -w pieniądzu – płatność przelewem na konto Zamawiającego rachunek bankowy 

Zamawiającego w Bank PKO BP SA I oddział w Lesznie,  Nr 15 1020 3088 0000 8002 
0034 3038, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- 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 (tj.Dz. U. 
z 2016 r., poz. 359). 

 
17.4.      Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.  

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący  zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powinien mieć formę 
oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego.  
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17.5. Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający 

nie wyraża zgody. 
 
17.6. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie 
niż w pieniężna. 

 
17.7.   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 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
17.8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

 
17.9.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości 
zabezpieczenia. Kwota powyższa jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 
 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
              Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ określa istotne dla stron postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 
 
19.1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do 

sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

 
19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
              19.2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu, 
              19.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
              19.2.3. odrzucenia oferty odwołującego, 
 19.2.4. opisu przedmiotu zamówienia, 
 19.2.5. wyboru oferty najkorzystniejszej.  
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19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu.  

 
19.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 

 
19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub SIWZ na stronie internetowej. 

 
19.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
19.7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a 

dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 
 
19.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

 
19.9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 
19.10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub części. 

 
19.11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
 żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
 
19.12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje  

skarga kasacyjna. 
 
19.13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy 

Pzp. 

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 
1, 64-130 Rydzyna, tel. 65 538 84 34, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani: ------- 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „“Rozbiórkę mostu i 
budowę kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 w miejscowościach Rydzyna i 
Kłoda” IGK.271.9.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

 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.  

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty, 
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,   
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania, 
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, 
Załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, przedmiar robót i 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 


