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1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Wręczyca Wielka  
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2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.). 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował 

tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa uPzp. Tym samym, Zamawiający najpierw 

dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CPV  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

CPV  71540000-5 Usługi zarządzania  budową 

CPV  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, nad realizacją 

zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile 

Pierwszej” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego 

Wojewodztwa Śląskiego na lata  2014-2020, działanie 12.1. Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego, poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT. 

2. Nadzór, polegający w ujęciu ogólnym na zarządzaniu procesem inwestycyjnym, 

obejmował będzie w szczególności wykonywanie niżej opisanych zadań i obowiązków: 

2.1 Na etapie realizacji inwestycji:  

1) Pełnienie  obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego,  wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. - Prawo budowlane, oraz z przepisów szczególnych;   

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
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2) Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiającego we wszystkich 

czynnościach technicznych, administracyjnych  i finansowych związanych z realizacją zadania;  

3) Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finanansowego i jego uaktualnień 

przedstawianych przez wykonawcę robót; 

4) Prowadzenie regularnego nadzoru  budowy w takich odstępach czasu aby zapewniona była 

skuteczność nadzoru – zgodnie z zadeklarowaną liczbą nadzorów w tygodniu  na placu budowy  w 

ilości …..,  w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i 

urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej; 

5) Przeprowadzanie narad roboczych z udziałem przedstawicieli w wykonawcy robót i 

Zamawiającego oraz innych stron, których obecność nadzór uznana za konieczną na danym etapie 

inwestycji, sporządzanie protokołów z narad i niezwłoczne ich przekazywanie zainteresowanym 

stronom. Do obowiązków nadzoru należy przechowywanie oryginałów protokołów w czasie realizacji 

inwestycji i przekazanie ich Zamawiającemu po jej zakończeniu. Zamawiający wprowadza zasadę 

comiesięcznych narad  roboczych. W razie konieczności narady będą zwoływane częściej; 

6) Zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania oraz 

urządzeń wnioskowanych do zastosowania;  

7) Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentów jakości, 

aprobat, deklaracji zgodności, atestów i instrukcji obsługi, w celu niedopuszczenia do zastosowania 

urządzeń i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie w Polsce 

bądź niezgodnych z dokumentacją projektową. W przypadku zastosowania przez wykonawcę robót, 

materiałów i urządzeń równoważnych – ocena ich równoważności w uzgodnieniu nadzorem 

autorskim; 

8) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 

9) Kontrola zabezpieczenia placu budowy; 

10) Monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod 

względem czasowym (zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz 

bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach 

występujących w trakcie realizacji robót. Przedstawienie podejmowanych działań zapobiegawczych i 

proponowanie działań naprawczych;  

11) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie z 

wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych – sporządzanie protokołów konieczności 

zawierających opis występujących problemów technicznych, koniecznych do wykonania robót i 

ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, weryfikacja kosztorysów przedstawionych przez wykonawcę robót i przedłożenie 

kompletu dokumentów do akceptacji Zamawiającego; 

12) W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia przez 

wykonawcę robót od realizacji zadania – przedstawienie zamawiającemu protokołu prac prawidłowo 

wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o 

kosztorys ofertowy wykonawcy robót; 

13) Przedkładanie, na żądanie Zamawiającego, okresowych sprawozdań z realizacji nadzorowanej 

inwestycji i udzielanie Zamawiającemu informacji na potrzeby sprawozdawczości;  

14) Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegający zakryciu;  

15) Nadzorowanie prowadzonych badań, prób i rozruchów. Weryfikacja i zatwierdzanie 

przedstawianych przez wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych;  

16) Sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych 



 
zamawiającego z wykonawcą robót, w oparci o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i 

dokumenty przedstawione przez wykonawcę robót; 

17) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót; 

18) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów; 

19) Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;  

20) Przeprowadzanie odbiorów częściowych; 

21) Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z Wykonawcami robót  lub 

Dostawcami oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z 

Wykonawcą robót budowlanych oraz dostawcą sprzętu i wyposażenia; 

22) Ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności:  

a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie 

dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego 

podwykonawcę, 

b) nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, a 

zwłaszcza stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy, 

23) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu realizacji inwestycji; 

24) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót; 

25) Podczas nieobecności którejkolwiek z osób realizujących umowę  (pn. z powodu  urlopu lub 

choroby), zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa na cały okres nieobecności tej osoby. Osoby 

zastępujące muszą posiadać kwalifikacje nie niższe niż zastępowani inspektorzy i podlegają akceptacji 

Zamawiającego. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 1 miesiąc, 

wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki inspektora, z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego; 

26) W sytuacjach tego wymagających, w celu prawidłowego przebiegu procesu 

inwestycyjnego, zapewnienie wsparcia i pomoc technicznej przez dodatkowych specjalistów;  

27) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z 

realizacją inwestycji; 

2.2  Na etapie odbioru końcowego:  

1) Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych; 

2) Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją fotograficzną innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną 

inwestycją;  

3) Przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru 

technicznego;  

5) Przygotowanie  końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji  inwestycji.  

2.3 W okresie gwarancyjnym: 

1) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych; 

2) Nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem wad i usterek;  

3) Odbiór wykonanych prac i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad czy usterek;  

3. W przypadku dysponowania zespołem osób,  Wykonawca ustanowi Kierownika Zespołu, który 

będzie odpowiadać za bezpośrednie kontakty z Zamawiającym i Wykonawcą oraz będzie  

koordynować realizację zadań i obowiązków  wymienionych w pkt.2. 

4.  Charakterystyka robót nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: 

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad  przebudową budynku przedszkola w Pile Pierwszej i 

dostosowaniem budynku do wymogów pobytowych, sanitarnych i edukacyjnych, a także 



 
przeciwpożarowych oraz BHP i sanitarnych, w tym w szczególności przystosowania Obiektu dla osób 

niepełnosprawnych. 

Budynek istniejący to obiekt wolnostojący, w części podpiwniczony, jednokondygnacyjny, 

wybudowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Obiekt o podstawie prostokąta o wymiarach 

13,92 m x 28,19 m z wysuniętą częścią środkową - wejściową i bocznymi skrzydłami. Wysokość 

budynku: 8,55m. Konstrukcja budynku tradycyjna. Fundamenty i ściany fundamentowe murowane 

wykonane z cegły ceramicznej pełnej, grubości: 64 cm (fundamenty), 51cm (ściany ). 

Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną (szambo podłączone do 

zrealizowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej), centralnego ogrzewania (tradycyjna węglowa 

kotłownia własna). Zakres rzeczowy robót będzie obejmował : 

1) w poziomie piwnic;  

a) likwidacja dotychczasowej szatni usytuowanej na korytarzach,  

b) obniżenie posadzek pomieszczeń i korytarzy celem uzyskania minimalnej wymaganej 

wysokości, tj. 220 cm, 

c) obniżenie posadzki w kotłowni i pomieszczeniu składu opału (uzyskanie minimalnej 

wysokości w świetle- 250 cm), 

d) zapewnienie wymaganego doświetlenia w kotłowni poprzez wykonanie dodatkowego 

otworu okiennego, 

e) przystosowanie istniejącego pomieszczenia na potrzeby socjalno-sanitarne personelu 

kuchni, 

f) wykonanie pomieszczenia porządkowego w poziomie piwnicy, 

g) likwidacja magazynków związanych z zapleczem obecnej kuchni, 

h) likwidacja istniejącej klatki schodowej nie spełniającej wymogów i wykonanie nowej; 

2) w poziomie parteru:  

a) przeznaczenie istniejącego wejścia głównego do przedszkola tylko na potrzeby przedszkola 

(dostarczenie i odbiór dzieci przez rodziców lub opiekunów, wejście dla personelu 

dydaktycznego i dyrekcji przedszkola), 

b) przystosowanie pomieszczeń celem wprowadzenia trzech grup (oddziałów) 

przedszkolnych (3x15 osób), 

c) wykonanie pomieszczeń sanitarnych dla dzieci (WC, umywalka) dostępnych bezpośrednio 

z sal zajęć z możliwością kontroli dziecka (specjalne drzwi do kabiny WC, czy dodatkowe 

okienko zapewniające wgląd - w ten sposób personel dydaktyczny nie traci kontroli nad 

daną grupą dzieci, 

d) likwidacja- przeniesienie pomieszczenia kuchni z pełnym zapleczem, niezależne wejście (  

dostawa towaru jak i praca personelu kuchni odbywa się poza strefą przebywania dzieci ), 

e) wykonanie gabinetu dyrektora-pokoju nauczycielskiego w miejsce pierwotnie 

zlokalizowanej kuchni, 

f) wykonanie toalety dla rodziców i personelu dostępnej bezpośrednio z holu głównego, 

g) wykonanie szatni dzieci z zespołem szafkowym w holu głównym, 

h) gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie spełniającej wymogów) - 

klatka schodowa służy tylko jako dojście do pomieszczeń piwnicznych i na poddasze 

nieużytkowe; 

3) w poziomie strychu:  

a) gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie spełniającej wymogów), 

b) zamknięcie schodów obudową o odporności ogniowej EI 60 i drzwiami o odp. EI 30, 



 
c) wykonanie wyłazów dachowych pełniących również rolę doświetlenia (usytuowanie w 

obrębie kominów); 

4) roboty budowlane mające na celu uzyskanie poprawy warunków ochrony 

przeciwpożarowej:  

a) wykonanie drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz (drzwi z sal zajęć dla dzieci i drzwi 

wejściowe i wiatrołapu), 

b) wykonanie drzwi pośrednich prowadzących do drugiego wyjścia ewakuacyjnego 

otwieranych na zewnątrz, 

c) wydzielenie kotłowni na opał stały w kondygnacji piwnic poprzez obudowę ścianami i 

stropem w klasie odporności ogniowej EI 60, zamykane drzwiami w klasie odporności 

ogniowej EI 60 od pomieszczenia składu opału, 

d) wydzielenie pomieszczenia składu opału w kondygnacji piwnic poprzez obudowę ścianami 

i stropem w klasie odporności ogniowej EI 120, zamykane drzwiami w klasie odporności 

ogniowej EI 60 od pomieszczenia kotłowni,  

e) wydzielenie pomieszczeń piwnicznych od przebudowywanej klatki schodowej ścianami w 

klasie odporności ogniowej EI 60, zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 

na klatkę schodową, 

f) wydzielenie strychu od przebudowywanej klatki schodowej ścianami w klasie odporności 

ogniowej EI 60, zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 na klatkę 

schodową, 

g) wydzielenie-zamknięcie kondygnacji piwnic poprzez drzwi w klasie odporności  ogniowej 

EI 30 w rejonie klatki schodowej, 

h) wydzielenie klatki schodowej na każdej kondygnacji od strony korytarzy  i pomieszczeń 

bezpośrednio z niej dostępnych, ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 z 

zamknięciem otworów w tej ścianie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, 

wyposażonymi w samozamykacze,  

i) wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych 25 z wężem 

półsztywnym na parterze w budynku- lokalizacja hydrantów zgodnie z częścią rysunkową, 

j) montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wszystkich dróg ewakuacyjnych oraz w 

wybranych pomieszczeniach jak: sale dzieci w przedszkolu, 

k) wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zapewniającego odłączenie energii 

elektrycznej z całego budynku w przypadku pożaru; 

5) roboty budowlane mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów 

dotyczących ochrony cieplnej budynku:  

a) termomodernizacja budynku: docieplenie ścian, stropu nad parterem,  

b) remont kotłowni, a w tym wymiana kotła na paliwo stałe, 

c) remont instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u, 

6) prace dekoracyjno-wykończeniowe mające na celu spełnienie wymagań Zamawiającego 

w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych: 

a) wykonanie pasków naprowadzających w posadzce – należy przewidzieć pasy w posadzce z 

wypustkami dla niedowidzących, listwę przewodzącą dla niedowidzących lub 

niewidomych, zapewniającą wizualny oraz dotykowy kontrast podczas chodzenia. Pasy 

wykonać z antypoślizgowego czystego kauczuku z wypełniaczami mineralnymi, 

formowane przy wysokim ciśnieniu nie zawierającymi azbestu, metali ciężkich, dioksyn, 

cyjanków etc. Użyte materiały winny zapewniać trwały kolor, odporność na starzenie i na 



 
promienie UV i utlenianie. Odporny na wszystkie warunki pogodowe od –40

o 
do +80

0 

temperatury otoczenia. Pasy należy układać w pomieszczeniach za pomocą kleju 

akrylowego lub neoprenu. Przewidzieć pasy białe o szerokości 25 cm. Pasy należy układać 

zgodnie z zaleceniami producenta oraz przy użyciu materiałów i sprzętu dedykowanego 

przez producenta. Ostateczna próbka winna podlegać akceptacji Zamawiającego. 

b) paski naprowadzające na ścianach – należy wykonać kolorowe paski prowadzące jako 

udogodnienie dla niepełnosprawnych. Paski wykonać z linoleum akustycznego klejonego 

do ściany. Kolory pasków: pomarańczowy, żółty, czerwony, niebieski, zielony. Paski mają 

mieć różną grubość dla każdego koloru. Kolor, grubość i wysokość pasków wykonać 

zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami z Zamawiającym. Paski należy kleić do ściany 

materiałem dedykowanym przez producenta. Próbki wykończenia należy przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego. 

c) tabliczki Braille´a – należy wykonać np. z płyt drewnianych o grubości 2 cm. Narożniki 

płyt należy zaokrąglić – promień zaokrąglenia 10 mm. Tablice informacyjne należy pokryć 

laminatem. Kolorystyka i wymiary tablic według ustaleń z Zamawiającym. Wysokość 

tablic należy dostosować do wysokości opasek drzwiowych: 210 cm. Do tablic 

informacyjnych zastosować litery i znaki przestrzenne samoprzylepne – kolor biały. 

Elementy samoprzylepne umieścić według rysunków tablic wg wzoru (przykładu) 

otrzymanego od Zamawiającego. Elementy z alfabetem Braille´a należy wykonać z 

linoleum akustycznego jako tabliczki o wymiarach 250x350 mm wraz z przyklejonymi w 

odpowiedniej konfiguracji kółkami o średnicy 5 mm. Kolorystykę oraz konfigurację należy 

dostosować do odpowiednich tablic. Gotowe tabliczki należy przykleić do płyty w 

odpowiedniej konfiguracji. Gotowe tabliczki należy przykleić do płyty w odpowiedniej 

konfiguracji. Tablice przymocować do ściany za pomocą kotew odpowiednich dla rodzaju 

warstwy nośnej ściany. 

d) osłony grzejników – osłona złożona z elementów wykonanych ze sklejki. Osłony do 

grzejników dostosować indywidualnie do wymiarów każdego grzejnika. Przy doborze 

osłony należy uwzględnić odpowiedni odstęp elementów osłony po bokach oraz nad 

grzejnikiem w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Odstęp elementów 

powinien być równy grubości grzejnika. Poszczególne elementy osłon należy łączyć z 

użyciem materiałów i elementów dedykowanych przez producenta sklejki. Osłony 

grzejników przymocować do ściany używając kotew dedykowanych przez producenta oraz 

dostosowanych do rodzaju warstwy nośnej ściany. Odsłonięte elementy montażowe 

(główki śrubek, mimośrody itp.) należy zabezpieczyć zaślepkami w kolorystyce 

dopasowanej do kolorystyki osłony. 

e) kolorowe obramowania drzwi – ościeżnice oraz opaski wskazanych drzwi należy wykonać 

np. w laminacie w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Odcienie kolorów należy dobrać w 

taki sposób, aby całość obramowania skontrastować w stosunku do skrzydła drzwi.      

7) roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych : 

a) roboty kanalizacyjne : 

Piony kanalizacyjne muszą być bezwzględnie zabudowane. Wszystkie podejścia pod 

syfony wykonać w bruzdach lub zabudować. Wszystkie urządzenia podłączone do 

instalacji kanalizacyjnej muszą być zaopatrzone w syfon. Do pionów należy podłączyć 

podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych. Ścieki sanitarne będą odprowadzane 

do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ścieki technologiczne z kuchni przed 



 
odprowadzaniem do kanalizacji będą podczyszczone poprzez separator tłuszczu. 

b) układy wentylacyjne : 

Wentylacja kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych realizowana będzie przez nawiewną 

podwieszaną centralę wentylacyjną o wydatku 988 m3/ :h, okap kuchenny oraz 

wentylatory wyciągowe. Powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć 

kanałów wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej warstwą 30 mm wełny 

mineralnej, kratki wentylacyjne z podwójnym rzędem kierownic oraz przepustnicami. 

Wywiew realizowany przez okap kuchenny i wentylatory wyciągowe. 

Wentylatory łazienkowe włączane z światłem i wyłączane z opóźnieniem. 

c) instalacja c.o. : 

Instalacja centralnego ogrzewania pracować będzie przy parametrach 80-60°C dla c.w.u i 

70-50 dla inst. grzejnikowej i nagrzewnicy centrali. Obieg wymuszony, dwu rurowy z 

rozdziałem dolnym, wykonany z przewodów z rur stalowych ocynkowanych łączonych 

przez zacisk w obiegach grzejnikowych i nagrzewnicy. Rozprowadzenie ciepła na 

wysokim parterze do grzejników za pomocą rozdzielaczy grzejnikowych. W celu pokrycia 

zapotrzebowania na ciepło przyjęto kocioł węglowy na ekogroszek z dodatkowym 

paleniskiem. Moc cieplna kotła: Q = 50 kW. Kocioł będzie zasilał wymiennik płytowy 

instalacji centralnego ogrzewania i nagrzewnicę wentylacyjną.  Podgrzewacz cwu będzie 

zasilany bezpośrednio z kotła przed wymiennikiem.  

8) roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych : 

Stan istniejący. 

Budynek zasilany jest przyłączem elektroenergetycznym napowietrznym ze słupa linii 

napowietrznej. Moc umowna budynku wynosi 14 kW z zabezpieczeniem głównym 25 A. 

Do wykonania nowa instalacja elektryczna oświetleniowa, gniazd wtykowych, zasilania 

technologii kotłowni, oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania wentylacji. 

9) roboty budowlane w zakresie instalacji teletechnicznych : 

a) instalacja teleinformatyczna : 

W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach przedszkolnych przewiduje się 

zainstalowanie gniazd teleinformatycznych podwójnych 2xRJ45, w topologii gwiazdy z 

punktem centralnym w szafie dystrybucyjnej PD. Szafę zlokalizowano w pomieszczeniu 

biurowym. Gniazda teleinformatyczne montować obok gniazd elektrycznych. Dla 

doprowadzenia mediów do budynku należy wykorzystać istniejące przyłącze 

telekomunikacyjne doprowadzone do pomieszczenia biurowego. System okablowania 

strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 

teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych 

dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych.  

b) instalacja telewizji dozorowej 

W budynku wykonać instalację telewizji dozorowej. Kamery wizyjne instalować na 

zewnętrznych ścianach, zapewniając dozór wszystkich ścian zewnętrznych z otworami 

(okna, drzwi) oraz wewnątrz.  

c) instalacja domofonowa 

W budynku przewidziano wykonanie instalacji przywołania za pomocą systemu 

domofonowego. Instalacja ma umożliwić stałe zamknięcie drzwi, chroniąc przed wejściem 

osób niepożądanych na teren budynku.  

10) Wyposażenie pomieszczeń  



 
 

Szczegółowy zakres prac nad którym będzie prowadzony nadzór inwestorski opisany jest w 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB zamieszczony na stronie http://www.bip.wreczyca-

wielka.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=427&x=4&y=8  przetarg:   Przebudowa przedszkola z 

oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej 

 

5. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę. 

Wykonywanie czynności określonych przedmiotem zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony a art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

 

 

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I OFERTA WARIANTOWA:  

1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia w okresie od dnia 

podpisania umowy do dnia końcowego odbioru robót budowlanych i kompleksowego rozliczenia 

zadania inwestycyjnego.  

2. Planowany termin wykonania zamówienia 30.04.2018 rok. 

3. Przewidywalny termin zakończenia prac budowlanych:  28.02.2018 rok. 

4. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia bezroszczeniowo 

o czas niezbędny do zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych nadzorowanego zadania 

inwestycyjnego, odbioru końcowego oraz końcowego rozliczenia. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu,  

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. Na podstawie art. 22 ust.1 a i 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala 

następujące warunki udziału w postępowaniu:  

2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunków;  

2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia 

warunków;  

2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli Wykonawca:  

2.3.1 wykonał, tj. zakończył w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych  również wykonuje  co najmniej dwie  usługi  w zakresie nadzoru 

inwestorskiego lub inwestora zastępczego lub inżyniera  kontraktu  nad budową, przebudową 

rozbudową lub remontem  budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności  publicznej  o 

wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda z robót. Zakres nadzoru  o 

którym mowa powyżej obejmował lub obejmuje czynności  nadzoru inwestorskiego wszystkich branż  

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=427&x=4&y=8
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=427&x=4&y=8


 
tzn. ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej. 

 

2.3.2  dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.:  

 

a) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży  

ogólnobudowlanej, posiadającą  łącznie:  

- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanych w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), bądź też 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów , 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

- doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej 

jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie  lub remoncie  

budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej,  

b) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, 

posiadająca łącznie: 

- uprawnienia budowlane do kierowania i  nadzorowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), bądź też odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

c) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-

kanalizacyjnej, posiadająca łącznie: 

- uprawnienia budowlane do kierowania i  nadzorowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), bądź też 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 63, poz. 394).  

Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. 



 
 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec 

którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa  w art.24 ust. 1 ustawy. 

4. Ponadto Zamawiający rozszerza katalog podstaw wykluczenia o przesłankę fakultatywną opisaną w 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz pkt.8, tj. 

4.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

4.2. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w 

postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich  Wykonawców. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

pkt 1 oraz pkt 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego  podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocny wyrokiem sadu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6.7. 

 

7. POLEGANIA NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać może 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 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. Z powyższego dokumentu musi wynikać, że 

Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie  zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.  

Powyższe zobowiązanie musi określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 13-23 i ust.5 pkt.1  oraz pkt 8 ustawy  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub   

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  

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

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 6.2.3. SIWZ.  

6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8 

SIWZ.  

 

8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA:  

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1)  wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

4) dokumenty o których mowa w pkt.7.2. SIWZ ( o ile dotyczy), 

5) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty 

pełnomocnictwo ( o ile dotyczy) ;  

5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających  się o 

udzielenie zamówienia publicznego (o ile dotyczy). 



 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w pkt. 8.1. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach  w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 8.1. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 

mowa w pkt. 8.1.2. i 8.1.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy PZP i 

przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy: 

1. wykazu usług, o których mowa w pkt. 6.2.3.1. SIWZ,  wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu 

składani a ofert . Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;  

2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 6.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  

3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,  



 
4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, 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; 

5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.8.6.3., pkt 8.6.4, pkt 8.6.5. 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.  

8. Dokument o których mowa w pkt. 8.7. lit b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.8.7. lit. a powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

9.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

wyżej, 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.  

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 



 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

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

polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców 

składane są w oryginale. 

13. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.12 SIWZ, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

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

 

9.  OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy. 

2. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w 

walucie polskiej PLN. 

3.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 

zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. 

5. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

11.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.  

12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację usług. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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.  

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E 

USTAWY PZP PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY 

UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z 

wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z 

treścią pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 

1 SIWZ.  

6. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Maciej 

Buchliński, nr fax. 343170215, e-mail: fundusze@wreczyca-wielka.pl. 

7.  Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując 

swoje zapytanie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ 

wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania  źródła zapytania oraz zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ – www.bip.wreczyca-

wielka.akcessnet.net. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia. 

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną modyfikację a także 

informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. 

 

mailto:fundusze@wreczyca-wielka.pl
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

1.  Wysokość wadium ustala się w kwocie 500,00 złotych, słownie:  pięćset  złotych. 

2.  Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej 

Nr rachunku  64 8249 0001 2001 0000 0912 0015 

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: 

Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, dla zadania pn.: „Przebudowa przedszkola z 

oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej” 

 

3.  Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.  

4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia 

pieniężnego SKOK, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć 

do oferty. 

5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 

a) nazwa i adres Zamawiającego; 

b) nazwę przedmiotu zamówienia; 

c) nazwę i adres Wykonawcy; 

d) termin ważności gwarancji; 

7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.  

8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy 

Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 

9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 

w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 

ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 

przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 

zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą. 

14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 



 
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 

b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy. 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 

do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym.  

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

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale 

lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie 

błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści 

i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i 

zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert.  

11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;  

11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;  



 
11.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;  

11.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty 

pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;  

11.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację 

zamówienia, jeśli dotyczy;  

11.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, załącznik nr 8 do SIWZ,  jeżeli dotyczy;  

11.7 Dowód wniesienia wadium 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

13. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco : 

 

Nazwa i Adres Zamawiającego  

 

Oferta – Przetarg nieograniczony na : 

Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, dla zadania pn.: „Przebudowa 

przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej” 

 

nie otwierać przed dniem  27.02.2016r. godz. 10:15 

 

Nazwa i Adres składającego ofertę 

 

14. dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania; 

14.1. opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej   

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia; 

wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 

14.3. dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną; 

14.4. oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką; 

14.5. zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert; 

14.6. ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert; 

15. Zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z 

dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 

16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 

wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty 

(ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego 

adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w jego ofercie.  

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  



 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2016r. do godziny 10:00  w  sekretariacie Urzędu Gminy przy 

ul. Sienkiewicza 1 we Wręczycy Wielkiej  

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia  27.02.2016r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali  

sesyjnej. 

3. Otwarcie ofert jest jawne.  

4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące:  

4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać 

cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie 

można wykonać zamówienia, w tym koszty osobowe, koszty dojazdu, a także podatek VAT.  

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

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. 

zm.).  

4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

UWAGA: 1. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie elementy, o których mowa w SIWZ 

oraz w istotnych postanowieniach umowy. 2. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT: 

 

1.  Ocena ofert: 

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

a) Cena wykonania zamówienia – waga 60% 

C=(Cmin/Cbad) x 60  

gdzie: 

C- liczba punktów za cenę 

Cmin- najniższa cena ofertowa 

Cbad – cena oferty badanej 

 

b) Liczba nadzorów w tygodniu - waga 40 % 



 
Ln=(Lnbad/Lnmax) x 40 

Gdzie: 

Ln- liczba punktów za ilość nadzorów w tygodniu 

Lnmax- maksymala liczba nadzorów w tygodniu 

Lnbad- liczba nadzorów w tygodniu ofert badanej 

 

Inspektor nadzoru musi obowiązkowo dokonać 1 nadzoru w tygodniu. Ocenione zostaną 

zadeklarowane nadzory w tygodniu w ilości  od 1 do 3. Zaoferowanie większej ilości nadzorów w 

tygodniu niż 3, liczone będzie jak dla 3 nadzorów w tygodniu. 

   

Przez 1 nadzór w tygodniu  należy rozumieć – przebywanie na placu budowy w każdym tygodniu w 

trakcie realizacji robót budowlanych 1 lub wszystkich inspektorów nadzoru w ciągu jednego dnia i 

wykonywaniu w imieniu  Zamawiającego  nadzoru inwestorskiego.  

W przypadku kilkukrotnej obecności na placu budowy 1 lub wszystkich inspektorów nadzoru w ciągu 

jednego dnia, pobyty te traktuje się jako jeden nadzór. 

 

Inspektor  nadzoru będzie zobowiązany do udokumentowania każdego pobytu na budowie wpisem w 

„dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie”. 

 

Uwaga!  

Wykonawca nie może zaoferować mniej niż 1 nadzoru  w tygodniu na budowie inspektora nadzoru. 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje mniejszą częstotliwość nadzoru w tygodniu na budowie zostanie 

odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą 

ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg 

następującego wzoru:  

P = C + Ln   

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO:  

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty i 

informacje:  

1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o 

których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców;  

2. aktualne dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie osoby posiadają wymagane 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i zostali wpisani na listę OIIB 

bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 



 
przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji dla budowy będącej przedmiotem zamówienia, lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz.290 ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 

394); 

3. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie:  tysięcy 

złotych 00/100), 

.  

18.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY:  

1.  Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

brutto. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed 

zawarciem umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art.151 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy, przyjmuje się, że okres rękojmi za wady  jest  równy 

okresowi rękojmi na roboty budowlane, który wynosi 78 m-cy.    

 

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY: 

1. Istotne warunki umowy stanowią  załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zmiana umowy: 

1. Zgodnie z  art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:  

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług,   

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   



 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w 

umowie, W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. zmiany będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 

hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na 

wykonanie zamówienia,   

b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego lub innych zamówień, czy prac powiązanych, których udzielenie i 

wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego 

zamówienia,  

c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia,  

d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w szczególności:  

-  w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało 

z winy wykonawcy, 

-  w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 

sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania prac z Wykonawcą innych prac wykonywanych na tym samym terenie,  

e) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na 

realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,   

f) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności,  

g) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 

realizacji zamówienia,  

h) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 

realizację zamówienia,  

i) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 

zamówienia w terminie (pomiary, badania),  

3) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. branżowych  

Inspektorów Nadzoru; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana 

przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być 

co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. 

zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert 

dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały 

postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną 

liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);  



 
4) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia związane z:  

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,   

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w dokumentacji projektowej sposób zgodnie z zasadami sztuki 

inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

d) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego lub 

realizowanego zamówienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o 

wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,  

e) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;  

5) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą 

danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 

choroby, wypadków losowych);  

6) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, a 

polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek 

okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w 

przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,  

2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3.  Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują 

środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

 

 

23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:  

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty  

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Załącznik Nr 4 – Istotne warunki umowy  

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych usług  

Załącznik Nr 6 - Wykaz osób  

Załącznik Nr 7 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej  



 
Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

 

 


