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I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  
1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Rypin. W imieniu Kierownika Zamawiającego 

postępowanie prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 92/2021 
Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2021 roku w składzie: 
Pan Tomasz Kosiński   –  Przewodniczący 
Pani Joanna Lewandowska –  Członek  
Pan Marcin Turalski   –  Sekretarz 

2. Dane Zamawiającego: 
Gmina Miasta Rypin 
87-500 Rypin, ul. Warszawska 40 
Regon: 910866710 
NIP: 892-10-00-795 
Tel./fax.: +48 54 280 96 00/ +48 54 280 96 54 
e-mail: joanna.lewandowska@rypin.eu  
strona internetowa: www.bip.rypin.eu  

3. Strona internetowa prowadzonego postępowania.  
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy 

zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/rypin (dalej: Platforma). Ilekroć                   
w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach 
publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania 
należy przez to rozumieć także Platformę. 

2) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/rypin  

4. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami  
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię nazwisko: Tomasz Kosiński 
stanowisko służbowe: Kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji, pokój  

nr 109 
tel./fax: +48 54 280 96 32/ +48 54 280 96 54  
e-mail: marcin.turalski@rypin.eu 

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: 
imię nazwisko: Marcin Turalski 
stanowisko służbowe: Z-ca Kierownik Biura Zamówień Publicznych, pokój nr 109 
tel./fax: +48 54 280 96 32/ +48 54 280 96 54 
e-mail: marcin.turalski@rypin.eu  

5. Wykonawcy mogą się kontaktować z Zamawiającym w poniedziałki i wtorki w godz.   
730 – 1600, w środy i czwartki w godz. 730 – 1530 oraz w  piątki w godz. 730 – 1430. 

6. UWAGA! Zamawiający wskazuje, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 
ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu 
oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu 
komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w Części XI SWZ. 

7. W korespondencji należy podać numer postępowania ZP.271.4.2021. 
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu przetargowym: 

1) Biuletyn Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień 
Publicznych https://ezamowienia.gov.pl/,  

2) Strona internetowa prowadzonego postepowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/rypin  

 

mailto:joanna.lewandowska@rypin.eu
http://www.bip.rypin.eu/
https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,                     
poz. 1129) zwaną dalej „ustawa Pzp” lub „Prawem zamówień publicznych” oraz aktów 
wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia – 
zwaną dalej „SWZ”. 

2.  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  
7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,                 

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.  
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa                         

w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał 

podziału zamówienia na części ze względu na to, iż podział groziłby nadmiernymi 
trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też 
potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 
części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 
Wobec powyższego niezasadny był podział na części.   

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.  
12. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót 

budowlanych. 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją 
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa” w Rypinie.   

2) Stan istniejący: odcinek ul. Sportowej pomiędzy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 
nr 557 (ul. Lipnowską) a wjazdem na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                  
w Rypinie to droga gminna dwupasmowa, dwukierunkowa z nawierzchnia 
bitumiczną o szerokości 7,0 m. Odwodnienie ulicy realizowane jest poprzez istniejące 
studzienki wpustowe. W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci 
infrastrukturalne: elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa oraz kanalizacji 
sanitarnej.  Droga posiada również oświetlenie uliczne. Zagospodarowanie terenu 
wzdłuż pasa drogowego stanowi głównie zabudowa usługowa i przemysłowa.  

3) Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.: 
BRANŻA DROGOWA, w tym: 
a) krawężniki:  

  rozbiórka krawężników drogowych wraz z ławą betonową (z wywozem)                     
w ilości około 700 mb, 

  krawężniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem                     
w ilości około 540 mb, 

  krawężniki drogowe wjazdowe 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem                   
w ilości około 200 mb, 

  krawężniki drogowe wtopione 12x25 cm na lawie betonowej z oporem w ilości 
około 170 mb (obramowania wjazdów).  
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b) nawierzchnia:  
  wyrównawcze frezowanie nawierzchni bitumicznej w ilości około 2600 m2,  
  warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W w ilości 

około 300 t (przyjęto średnio 120 kg/m2),  
  warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej  AC 11S gr. 4 cm                 

w ilości około 2600 m2, 
  próg zwalniający płytowy o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie  

betonowej, płytowy o powierzchni około 28 m2. 
c) chodniki, zjazdy zatoka parkingowa: 

  rozbiórka istniejących chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm                       
i wjazdów z kostki gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej (z wywozem) 
w ilości około 120 m2, 

  rozbiórka istniejących chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm                       
i wjazdów z kostki gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej (kostka do 
oczyszczenia i ponownego wbudowania) w ilości około 40 m2, 

  rozbiórka zjazdów z bloczków betonowych M6 lub trylinki na podsypce 
piaskowej w ilości około 200 m2,    

  rozbiórka podbudów betonowych gr. 12 cm w ilości około 40 m2, 
  rozbiórka podbudów betonowych gr. 18 cm w ilości około 215 m2, 
  rozbiórka nawierzchni z asfaltu  o gr. 3 cm w ilości około 60 m2, 
  rozbiórka płyt drogowych żelbetowych w ilości ok. 40 m2,  
  rozbiórka nawierzchni chodników z płytek chodnikowych betonowych na 

podsypce piaskowej w ilości około 510 m2, 
  rozbiórka obramowań chodników z obrzeży betonowych w ilości około 270 m2, 
  rozbiórka cokołu betonowego ogrodzenia w ilości około 14 m3, 
  korytowanie pod chodniki i zjazdy w ilości około 400 m3, 
  obrzeża betonowe 30 x 8 cm na ławie betonowej w ilości około 345 m2, 
  nawierzchnia chodników i dojść z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na 

podsypce piaskowo - cementowej, podbudowie z kruszywa kamiennego gr.              
15 cm i  warstwie odsączającej z piasku w ilości około 600 m2,  

  nawierzchnie zjazdów i zatoki parkingowej z kostki brukowej betonowej gr.               
8 cm na podsypce piaskowo - cementowej, podbudowie z kruszywa 
kamiennego gr. 15 cm i warstwie piasku stabilizowanego cementem w ilości 
około 560 m2.       

d) oznakowanie poziome i pionowe: 
  ustawienie znaków drogowych na słupkach stalowych w ilości 10 szt.                           

(17 znaków),  
  malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ilości około                 

15,50 m2, 
  progi akustyczne w rejonie przejść dla pieszych w ilości około 3 m2.  

e) roboty towarzyszące:  
 trawniki w ilości około 1200 m2, 
 wymiana studzienek w ilości 3 szt.  

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA, w tym:  
a) budowa kanału technologicznego ulicznego (KTu) o długości 283 mb. 

składającego się z 1  rury o średn. 110 mm,  3 rur światłowodowych o średn.                
40 mm oraz 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur 7x12, 

b) budowa kanału technologiczny przepustowy (KTp) o długości 97 mb składającego 
się z 1 rury o średn. 110 mm oraz 1 rury o średn. 125 mm, w której ułożone 
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zostaną 3 rury światłowodowe o średn. 40 mm i 1 prefabrykowana wiązka 
mikrorur 7x12, 

c) wykonanie studni kablowych w ilości 10 szt.   
4) UWAGA: w ramach oferty należy uwzględnić wykonanie odcinka próbnego 

nawierzchni zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGO).  

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa, 
przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
stanowiące Załączniki Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do SWZ. 

6) Tam, gdzie w SWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów lub normy, oceny techniczne, specyfikacje 
techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 
rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ. 

7) Zamawiający nie przewiduje: 
a) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 
b) sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 
8) Oferta musi obejmować również wszystkie koszty dodatkowe związane  

z realizacją zakresu zadania objętego przedmiarem robót takich jak np. 
przygotowanie terenu prac, organizację zaplecza robót, uporządkowanie terenu po 
zakończeniu prac i jego zabezpieczenie w trakcie robót do czasu przekazania 
Zamawiającemu. 

9) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy 
wymienione w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik               
Nr 4 do SWZ. 

10) W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

11) Jakość urządzeń, materiałów i wszelkich części robót powinna być badana  
i kontrolowana na bieżąco w trakcie wykonywania robót i po zakończeniu. Wyniki 
wszystkich badań i kontroli powinny być zawarte w protokołach załączonych do 
dokumentacji odbiorowej. Koszt wykonania badań i kontroli będzie ponoszony przez 
Wykonawcę. 

12) Roboty muszą być wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnie 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania 
robót. 

13) W trakcie trwania robót należy zapewnić dojście i dojazd do posesji zlokalizowanych 
przy przebudowywanym odcinku.  

14) Dokumentacja przetargowa uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

15) Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy wraz  
z innymi Wykonawcami, jednostkami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym. 

16) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanych robót. 
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2. CPV  
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45111000-8 Roboty z zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233142-6    Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 
1. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy, w tym podpisanie protokołu 
odbioru końcowego robót w maksymalnym, akceptowalnym terminie 70 dni od dnia 
zawarcia umowy.  

2. Okres gwarancji 
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot 
umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. 
Maksymalny okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał 
ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 60 miesięcy. 
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Części VI SWZ, oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 

3) sytuacji  ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

 
VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

2. W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w ust. 1 (przesłanki 
obligatoryjne), następuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 
111 ustawy Pzp. 
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3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa                  
w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4 
powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę                           
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności 
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.  

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU   

 WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru – 
Załącznik Nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowi wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 
VIII. UDOSTEPNIENIE ZASOBÓW  

Nie dotyczy. 
 
IX. PODWYKONASTWO  
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani.  

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                    
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                          
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadku gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie pięciu dni 
roboczych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy                                              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie pięciu dni 
roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                    
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów                         
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego                         
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 6 – 15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
16. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność              
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi.  

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje              
o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.                    
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, je-żeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                   
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

23. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
podwykonawców. 

 
X.   INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                        
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                      
w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Części VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden                 
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI W POSTĘPOWANIU  
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin  

2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie 

ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie 
przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że 
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. 
Informacje dotyczące odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, 
zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał 
na Platformie w sekcji “Komunikaty”. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                          
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, 
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 
SPAM.  

https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
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7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż                

512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 
wiążący - https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert   
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                                                                                                                           
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
Zamawiający na skutek błędów po stronie Wykonawcy zapozna się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do   
Zamawiającego”).   Taka   oferta    zostanie    uznana    przez    Zamawiającego za ofertę 
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie 
został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                      
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

 
XII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy.  
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to 
czas udzielania wyjaśnień. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2 przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku                   
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w ust. 2., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Wykonawcom, za 
pośrednictwem Platformy, bez ujawniania źródła zapytania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego 
oświadczenia Zamawiającego. 

9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,                        
o którym mowa  w art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza ogłoszenie               
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych . 

10. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie 
ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się 
ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Postanowienia ust. 9 SWZ stosuje się. 

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SWZ. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
2. Oferta oraz załączniki do oferty składane elektronicznie muszą zostać podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W procesie składania oferty na platformie kwalifikowany podpis 
elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio 
na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

3. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Oferty, oświadczenia, pełnomocnictwo, sporządza się pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących   
zadania   publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).  
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5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

6. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione przez upoważnione 
osoby/podmioty jako dokument papierowy, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania 
pełnomocnictwa w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.  

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 
XAdES. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 w związku z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca nie może 
zastrzec informacji dotyczących nazwy albo imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców oraz cen 
i kosztów zawartych w ofertach. 

11. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 
oferty zawarto w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie. 

12. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być w języku polskim.              
W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

14. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                                
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012. r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). 

15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) 
ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z rozszerzeń: 
1) .zip  
2) .7Z 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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17. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.  
W przypadku, gdy dokumenty zostaną złożone z ww. rozszerzeniami a Zamawiający nie 
będzie miał możliwości ich otworzenia dokumenty te zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym w formacie PAdES, 

2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES  
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem 
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym, 

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

19. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 
wynosi max 5MB. 

20. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed 
terminem składania ofert. 

21. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1. 

22. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików. 

23. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich 
podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie 
z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

24. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania. 

25. Do oferty należy załączyć: 
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SWZ,  
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                  

z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. 
oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia z postępowania. 

3) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących 
wspólnie,  

4) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu 
wykonawcy działa upoważniona osoba,  

5) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy 
Opisy pozycji kosztorysowych, ilości i jednostki miary muszą być zgodne                          
z zapisami przedmiarów. 
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót – Załącznik                  
Nr 6 do SWZ – w układzie i kolejności pozycji zgodnie z przedmiarami. Poszczególne 
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pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe netto z uwzględnieniem 
narzutów (do robocizny, materiałów i sprzętu).   
Oczekuje się aby wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym podane były  
z dokładnością do 1 grosza.  

6) dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia 
wadium w formie innej niż pieniądz), 

7) oświadczenie Wykonawcy (RODO) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 
SWZ 

 
XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY  
1. Cena oferty jest równa wartości określonej w formularzu ofertowym w pozycji wartość 

brutto.  
2. Cena za wykonanie jest ceną kosztorysową. Kosztorys ofertowy sporządzony na 

podstawie przedmiarów robót w układzie i kolejności pozycji zgodnie z przedmiarami. 
Poszczególne pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe netto zawierające 
wszelkie narzuty (do robocizny, materiałów i sprzętu). 

3. Oczekuje się aby wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym i formularzu ofertowym 
podane były z dokładnością do 1 grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

4. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, 
koszty związane z dostawą, wbudowaniem, wykonaniem, zrealizowanie odcinka 
próbnego, inwentaryzacją, badaniami, pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem 
zaplecza budowy zabezpieczeniem placu budowy, obsługą geodezyjną, dokumentacją 
powykonawczą,  itp. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, 
w tym podatek od towarów i usług – VAT. Podstawą do wykonania oferty jest SWZ. 

5. Do wyceny należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %. 
6. Ostateczne rozliczenie robót budowlanych nastąpi po zakończeniu zadania kosztorysem 

powykonawczym wykonanym na podstawie obmiarów robót sporządzonych przy udziale 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.  
W przypadku ewentualnych robót nieprzewidzianych w przedmiarze, niemożliwych do 
rozliczenia w sposób jak wyżej, kosztorysowane one będą  na podstawie katalogów 
nakładów rzeczowych. Ceny materiałów i sprzętu nie mogą być wyższe niż ceny średnie 
Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie robót a wskaźniki ekonomiczne  
i robocizna muszą odpowiadać wskaźnikom zawartym w ofercie. 

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100).  
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
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3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 299).  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, numer konta  
84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 z dopiskiem „Przebudowa drogi gminnej nr 120664C 
ul. Sportowa”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto 
Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego! 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku 
bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia  
20 września 2021 roku, do godziny 1100. 

6. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.  

7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania:  
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp., bez potwierdzania tych 
okoliczności,  

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

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,  
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert), 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 
przedmiotowego postępowania, 

6) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, tj. Gminy Miasta Rypin,  
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                     

(art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja 
obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się                          
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

8. W przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty, 
2) gwarancji lub poręczeń – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji 

lub poręczenia w postaci elektronicznej. 
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 
ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium  
spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez 
Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych                            
w Dziale IX ustawy Pzp.   

10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez 
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, 
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aby poręczenia lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien 
składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa a art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 
ust. 6 ustawy Pzp.  

 
XVI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin - w myśl ustawy Pzp na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20 września 2021 r. do godziny 
11:00. 

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 
oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis 
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 
wskazanych w art. 63 ust 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski                                  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)                      
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:   
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

6. W związku z tym, że Zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy 
problemy techniczne powstałe u Wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty                      
z odpowiednim wyprzedzeniem.  

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem 
Platformy. 

8. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje 
otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

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

11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
12. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl                 

w sekcji ,,Komunikaty” . 

https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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13. Uwaga! Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej 
sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 
pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 
uprawnienie. 

 
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19 października 2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                       
            I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich  

znaczeniem:  
1) Cena     – 60 %. 
2) Termin realizacji – 20 %. 
3) Okres gwarancji – 20 %. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) cena: 

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

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 

2) termin realizacji 

    termin minimalny* 
T = --------------------------------------------  x 100 pkt x 20% 
          termin oferty ocenianej  

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Podstawą przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” będzie termin  realizacji  
podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
 

Maksymalny, akceptowalny termin wykonania przedmiotu umowy, w tym podpisanie 
protokołu odbioru końcowego – 70 dni od dnia zawarcia umowy. 
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3) Okres gwarancji: 

gwarancja oferty ocenianej 
G = --------------------------------------------  x 100 pkt x 20% 
         najdłuższy okres gwarancji* 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Podstawą przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie okres gwarancji  
podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

 
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot 
umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. 
Maksymalny okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał 
ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 60 miesięcy. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 
kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + T + G   

gdzie:  C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  

   „Termin realizacji” 
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  

   „Okres gwarancji” 
 
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO  
         WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert       
i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust.1 na Platformie pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/rypin  

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

5. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 
wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, 

https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
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w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów                            
z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

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

7. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 
1) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
2) opłaconą polisę (wraz z załączeniem potwierdzenia opłacenia składki),                                  

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia przewidzianym do wykonania w ramach 
niniejszego zamówienia z sumą gwarancyjną na wartość brutto równą co najmniej 
wartości zaoferowanej roboty – oryginał lub kserokopia za zgodność z oryginałem, 

3) numer rachunku bankowego, na który będą przekazane należności z tytułu zawartej 
umowy. Numer rachunku wskazany przez Wykonawcę musi znajdować się na tzw. 
białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku                    
o podatku towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.). 

8. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą 
znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem 
oddziału zarejestrowanego na terytorium Polski, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłożenia stosownych pełnomocnictw. 
 

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości stanowiącej 5 % wartości brutto oferty podanej w Formularzu 
ofertowym.  

2. Zabezpieczenie będzie dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
(przed zawarciem umowy). 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach:  
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 (Dz.U. z 2020, poz. 299).  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, numer konta 84 
2030 0045 1110 0000 0245 8610 z dopiskiem „Przebudowa ulicy Wójtostwo”.                        
Za datę zapłaty zabezpieczenia uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. Nie 
dopuszcza się wpłacania zabezpieczenia w kasie Zamawiającego!. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach opisanych  
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
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8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 
niż w pieniądzu, przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) 
lub poręczenia. 

 
XXI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ART. 95 UST. 1 USTAWY  
          PZP: 
1. Wymagania w zakresie 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  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 

2. Powyższe wymagania określają w szczególności: 
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, 
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wszystkich osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia 
świadczących roboty budowlane lub usługi, poza wymienionymi poniżej. Tak więc wymóg 
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami 
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do 
realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub 
Podwykonawcą zamówienia i osobiście będą wykonywały określone czynności wchodzące 
w zakres zamówienia, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie obowiązuje. 
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących wszelkie 
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak, więc 
wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane  
w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Na umowę o pracę nie muszą 
być zatrudnione osoby: 
1) pełniące funkcję kierowników robót, 
2) wykonujące czynności związane z geodezyjnym wytyczeniem  

w terenie, zgodnie z projektem budowlanym i geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą itp., 

3) dostawcy materiałów budowlanych. 
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
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dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/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). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 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 imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia      
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego 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 ust. 3 
czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Jeżeli nie będą spełnione powyższe wymogi i na budowie będzie przebywać osoba nie 
zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka 
będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt 
przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 
sporządzoną przez Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę  lub jego 
przedstawicieli. 
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XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:  
1) zakresu robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do 
wykonania zamówienia lub zdolności finansowe wykazanego w ofercie pod 
warunkiem spełnienia postanowień SWZ dotyczących Podwykonawców lub 
podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby 
zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 

2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 

3) terminu zakończenia inwestycji z jednoczesnym przedłużeniem, bez dodatkowych 
kosztów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na: 
a)   siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, 
b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, 
c)    opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego. 

Nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji konieczność 
wykonania robót nieprzewidzianych w SWZ a wymaganych do prawidłowego 
wykonania umowy skutkująca zwiększeniem wartości robót do wysokości 
określonej w § 3 ust. 4 Umowy. 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia z uwagi na: 
a) zrezygnowanie z części robót, 
b) konieczności zwiększenia całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust. 4  

z uwagi na okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie 
mógł przewidzieć, 

c)  ostateczne rozliczenie robót budowlanych, które nastąpi po zakończeniu zadania 
kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie obmiaru robót 
sporządzonego przy udziale Zamawiającego oraz cen jednostkowych z kosztorysu 
ofertowego. W przypadku ewentualnych robót nieprzewidzianych w przedmiarze, 
niemożliwych do rozliczenia w sposób jak wyżej, kosztorysowane one będą  na 
podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Ceny materiałów i sprzętu nie mogą 
być wyższe niż ceny średnie Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie 
robót a wskaźniki ekonomiczne i robocizna muszą odpowiadać wskaźnikom 
zawartym w ofercie, 

d)  realizację dodatkowych robót budowlanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp. 

5) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 
sytuacjach: 
a)   konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji przetargowej, a wynikające ze 
stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,  
o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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b) konieczności realizacji robót wynikających ze zmian uznanych za nieistotne 
odstępstwo, 

c)    wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji przetargowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp, 
stanowiącego, że zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana                          
z naruszeniem  art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na 
opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie 
przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy. 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy 
naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane 
z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

 
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcy, 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone              
w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą                                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia 
umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której 
Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się w terminach: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została 
przekazana w inny sposób, 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub  
zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia                   
o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, 

3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 pkt. 1) i 2) 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, 

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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a)   30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia                   
o udzieleniu zamówienia, 

b)   6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował                            
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione                      
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,                           
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie zawiera: 
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 
(przedstawicieli), 

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego; 

3) numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku, 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, 
który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania, 

5) określenie przedmiotu zamówienia, 
6) wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, 
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, 
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, 
11) podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, 
12) wykaz załączników. 

7. Do odwołania dołącza się: 
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, 
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, 
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego. 

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu IX ustawy Pzp. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa 
Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje 
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 
XXIV. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  

w art. 255 ustawy Pzp. 
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego. 
 

XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – 
zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres 
kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 

2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań 
administratora, w szczególności związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa prowadzonym w 
trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do Ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 Ustawy                
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celu dla jakiego zostały zebrane lub zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące prawa:  
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 

Rozporządzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,                        

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez 
Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie 

mailto:iod@rypin.eu
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(poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 
40, 87-500 Rypin.) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę 
pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko 
takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania 
danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych,                   
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy 
prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich 
niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym 
zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

9) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich                        
i organizacji międzynarodowych. 

 
 
 
Wykaz załączników: 

1 Formularz ofertowy 
2 Oświadczenie o spełnianiu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
3 Oświadczenie Wykonawcy (RODO) 
4 Projektowane postanowienia umowy  
5 Dokumentacja projektowa 
6 Przedmiar robót  
7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 


