
 

 

Ogłoszenie nr 570317-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.  

Gmina Rybczewice: Przebudowa drogi gminnej nr 105756L km 0+005,00 do km 0+620,00 w 

miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu 

wód opadowych w 2018 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rybczewice, krajowy numer identyfikacyjny 

43102000300000, ul. Rybczewice Drugie  119 , 21-065  Rybczewice, woj. lubelskie, państwo 



Polska, tel. 081 58 44 460, e-mail urzad@rybczewice.pl, faks 081 58 44 474.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Oferty należy składać w formie pisemnej.  

Adres:  

Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice Drugie  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 

105756L km 0+005,00 do km 0+620,00 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice 

uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 r.  

Numer referencyjny: IZP.271.20.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej 

nr 105756L km 0+005,00 do km 0+620,00 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice 

uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 r.” jest przebudowa 

drogi gminnej Nr 105756L od km 0+005,00 do km 0+620,00 w miejscowości Stryjno 

Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 

r. oraz remont skrzyżowania (włączenia) drogi gminnej Nr 105756L z drogą wojewódzką Nr 

837 w km 10+390 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice. 2. Lokalizacja 

inwestycji: działki nr ewid. 1002, 1014; obręb ewidencyjny 0011 Stryjno Kolonia; jednostka 

ewidencyjna 061704_2 Rybczewice. 3. Zamówienie obejmuje m.in.: 1) przebudowę jezdni 

drogi gminnej od km 0+005,00 do km 0+620,00, 2) na odcinku od km 0+005 do km 0+075 

zabezpieczenie poboczy przed rozmyciem poprzez wykonanie korytek betonowych, 3) na 

odcinku od km 0+075 do km 0+125 zabezpieczenie poboczy płytami ażurowymi, 4) na 

odcinku od km 0+125 do km 0+595 wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego, 5) na 

odcinku od km 0+595 do km 0+620 wykonanie mijanki o szerokości jezdni 5,0 m, 6) remont 

nawierzchni włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej, 7) remont istniejącego 



przepustu zlokalizowanego w km 0+003,30, 8) remont istniejącego przy skrzyżowaniu rowu 

przydrożnego z umocnieniem jego wlotów kamieniem łamanym na zaprawie cementowej 

oraz umocnieniem skarp korytkiem ściekowym skarpowym typu trapezowego. 4. W zakres 

robót wchodzą następujące elementy podstawowe: 1) związane z przebudową drogi gminnej 

Nr 105756L od km 0+005,00 do km 0+620,00 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. 

Rybczewice: a) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy, b) odcinkowa 

rozbiórka istniejącej nawierzchni, c) oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń, 

d) wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego cementem, e) 

wykonanie ław fundamentowych pod korytka betonowe, f) ułożenie korytek betonowych, g) 

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, h) 

skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową, i) wykonanie warstwy 

wiążącej z betonu asfaltowego, j) skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową, k) 

wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, l) wykonanie poboczy o nawierzchni 

ulepszonej, m) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, n) roboty wykończeniowe, o) 

uporządkowanie terenu. 2) związane z remontem skrzyżowania (włączenia) drogi gminnej Nr 

105756L z drogą wojewódzką Nr 837 w km 10+390 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. 

Rybczewice: a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu, b) rozbiórka istniejącej 

nawierzchni, c) rozbiórka istniejącego przepustu, d) wykonanie ław fundamentowych 

przepustu, e) wykonanie przepustu z tworzywa sztucznego, f) wykonanie warstwy 

mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego cementem, g) wykonanie ław 

fundamentowych pod korytka betonowe, h) ułożenie korytek betonowych, i) wykonanie 

warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, j) skropienie warstwy 

podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową, k) wykonanie warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego, l) skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową, m) wykonanie warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego, n) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, o) umocnienie 

poboczy gruntowych, p) umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem łamanym na 

zaprawie cementowej, q) konserwacja rowów przydrożnych na dł. 15 m od wlotu i wylotu 

przepustu, r) roboty wykończeniowe, s) uporządkowanie terenu. 5. Zamówienie (za 

wyjątkiem zakresu związanego z remontem skrzyżowania (włączenia) drogi gminnej Nr 

105756L z drogą wojewódzką Nr 837 w km 10+390 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. 

Rybczewice) jest realizowane w ramach dofinansowania z budżetu państwa na zadania 

związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 6. 

Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik 

nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia opisują dwie dokumentacje: 1) dokumentacja 

dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 105756L km 0+005,00 do km 0+620,00 w 

miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu 

wód opadowych w 2018 r, 2) dokumentacja dotycząca remontu skrzyżowania (włączenia) 

drogi gminnej Nr 105756L z drogą wojewódzką Nr 837 w km 10+390 w miejscowości 

Stryjno Kolonia gm. Rybczewice. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają 

m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) STWiOR. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia winna 

być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z przepisami 

wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 9. 

Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

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

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 10. Wykonanie 

przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 11. Zamawiający, 



na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040): 1) rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy 

m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców 

materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zarówno przez 

Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz 

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający 

ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. 

Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 

1 pkt 9-10 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika. 12. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych 

materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z 

art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 

parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 

oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 

zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub 

urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 

konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub 

lepszych parametrach. 13. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot 

zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.  

 



II.5) Główny kod CPV: 45233140-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45233220-7 

45233226-9 

45233129-9 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1) warunek dotyczący wykonania co najmniej 1 zadania polegającego 

na budowie i/lub przebudowie dróg i/lub parkingów i/lub ścieżek rowerowych i/lub zjazdów o 

nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 2 000 m2. Warunek oceniony zostanie na 

podstawie wykazu (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) robót budowlanych polegających 

na budowie i/lub przebudowie dróg i/lub parkingów i/lub ścieżek rowerowych i/lub zjazdów o 

nawierzchni bitumicznej, wykonanych 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 ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz 



których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Warunek zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonym co najmniej 1 zadaniem 

polegającym na budowie i/lub przebudowie dróg i/lub parkingów i/lub ścieżek rowerowych 

i/lub zjazdów o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 2 000 m2. 2) warunek dotyczący 

dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie odpowiedzialna za kierowanie budową, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 (wzór stanowi załącznik nr 7 do 

SIWZ). Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże 

dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie odpowiedzialna za kierowanie budową, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 

ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 

stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2272).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 



 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłaceniem 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, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 3) 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, 4) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, zamawiający, bada czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 

8 ustawy Pzp, w związku z powyższym zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w dziale IX C ust. 1 pkt 1-3 

SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX C ust. 1 pkt 1 – 3 

SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) 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, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. 

b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca 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. Dokumenty lub oświadczenia 

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

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzających 

spełnianie warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w dziale VII lit. B ust. 3 pkt 1 

SIWZ, wykonanych 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 ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) 

wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w 

dziale VII lit. B ust. 3 pkt 2 SIWZ, 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 wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), 3) jeżeli wykonawca, wykazując 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy 

wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w 

szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z 

ofertą.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), 

podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1)w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) 

ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 2)jeżeli 

prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy 

dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną 

kopię, 3)w przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 

załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W 

przypadku niezałączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa 

nie będzie skuteczne. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 2. Wadium wnoszone w formie 

pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy 

Bank Powiatowy w Piaskach, Nr: 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050. 3. Jeżeli wadium 

zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty 

kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu 

należy wpisać: wadium – przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 105756L km 0+005,00 do 

km 0+620,00 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej wskutek 

gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 r. 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w 

pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz 

Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą 

zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej 

oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: 

„Wadium na przetarg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105756L km 0+005,00 do km 

0+620,00 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej wskutek 



gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 r.”, nie otwierać przed 24.07.2019 r. godz. 

10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Rybczewice, Stryjno 

Kolonia 1, 21-650 Rybczewice, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 24.07.2019 r. 

do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 

24.07.2019 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data 

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 6. Oferta Wykonawcy, który nie 

wniósł wadium podlega odrzuceniu. 7. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w 

sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 

wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, 

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 

ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, 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 nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta 

została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Wadium wniesione przez jednego ze 

wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  



Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 



elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 



 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących 

przypadkach: 1) termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień 

wynikających z: a) przestojów i/lub opóźnień zależnych Zamawiającego – zmiana o czas 

przestoju, opóźnienia zależnego od Zamawiającego, b) wystąpienia warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony 

Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora/inspektorów nadzoru w dzienniku 

budowy – zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem okresu występowania warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót, ale charakterystycznych dla danej 



pory roku, c) poleceń wydawanych przez inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego 

mających wpływ na termin wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – 

zmiana o termin przewidziany przez inspektora/inspektorów nadzoru na wykonanie 

polecenia, d) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować 

wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas, w którym Wykonawca 

nie mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień i/lub 

opinii, e) wystąpienie sytuacji wskazanych w pkt 3, 2) w uzasadnionych przypadkach, w 

ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość 

wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej 

(tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla 

Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie 

parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru 

oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu 

wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą 

Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku 

materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania 

zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) stały się konieczne na skutek ujawnienia 

przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, f) pozwolą osiągnąć obniżenie 

kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, g) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i 

przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, h) wykonanie tych 

robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 3) 

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie związanych z wystąpieniem 

następujących przypadków: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu 

robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d) konieczność zaspokojenia 

roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych 

nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 

umowy, e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 

inne podmioty inwestycjami. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika 

budowy, przy czym osoba zastępująca musi spełniać warunki określone w umowie, 5) 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 

instytucją przyznającą dofinansowanie do realizacji zamówienia, 6) w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku od towarów i usług zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana 



wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny 

ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które Wykonawca przedłożył Zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy, 7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział 

korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 

powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 

wniosek w formie pisemnej. 8) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział 

korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 

samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby 

podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w 

formie pisemnej, przy czym 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 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. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 

potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 

zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-08-22 okres w dniach: (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  



IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


