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1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Wręczyca Wielka  

reprezentowana przez p. Henryka Krawczyka – Wójta Gminy 

ulica:  Sienkiewicza 1  

Kod pocztowy: 42-130    

Miejscowość: Wręczyca Wielka 

telefon: +48 343170245, +48 343170034, faks: +48 343170215 

NIP : 574-20-47-028 

REGON: 151398385 

Strona internetowa : www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net  

Poczta elektroniczna – adres e-mail: fundusze@wreczyca-wielka.pl 

województwo śląskie, powiat kłobucki 

Godziny pracy Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej:  

poniedziałek, środa – piątek 7
15

 – 15
15

 ,  wtorek 8
00

-16
00 

 

 

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.). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CPV  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

CPV  71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

CPV  71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego, nad realizacją 

zadania inwestycyjnego pn: „Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej“ 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 w zakresie: 

3.1.1. nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi, 
3.1.2. nadzoru finansowego. 

3.2. Charakterystyka robót nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: 

Budowa parterowego, pięcio-oddziałowego przedszkola z kuchnią z salą jadalną, pralnią, częścią 

administracyjną, salą wielofunkcyjną i zespołem rehabilitacji dzieci wraz z niezbędnym zapleczem 

infrastrukturalnym: budowę zjazdu z drogi gminnej – ul. Sportowa, budowę wewnętrznych dróg i 

miejsc parkingowych, ciągów pieszych, terenów zielonych i placów zabaw przeznaczonych do 

rekreacji dla dzieci oraz małą architekturę.  

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizację 

sanitarną i deszczową, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, gazu, elektryczną, 

teletechniczną i słaboprądową, odgromową. 

W projekcie przewiduje się wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalację ogniw 

fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. 

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu przewiduje się wykonanie: rozbudowy 

wodociągu i wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz 

wykonanie sieci uzbrojenia terenu: oświetlenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą, kanalizację 

sanitarną, kanalizację deszczową czystą i brudną oraz instalację zewnętrzną gazu wraz z 

podziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 4850 l.  

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
mailto:fundusze@wreczyca-wielka.pl


 
Wszystkie potrzebne media, z wyłączeniem gazu, prowadzone będą z sieci biegnących w ulicy 

Sportowej. 

Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej, budowę dróg 

wewnętrznych, miejsc postojowych, placów manewrowych oraz ciągów pieszych w celu obsługi 

komunikacyjnej przedszkola, a także tematyczne ogródki zabaw dla dzieci tj. ogród traw, ogród 

rozmaitości, ogródek owocowo- warzyw, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, zieleń tj. nasadzenia 

zorganizowane – rabaty, nasadzenia soliterowe i grupowe – krzewy i drzewa, nasadzenia izolacyjne – 

żywopłotowe.  

Cały teren oświetlony i ogrodzony z furtką wejściową i bramą wjazdową. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki : 

Powierzchnia działki 415.3 - 32407,00 m2  

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:  

Powierzchnia zabudowy - 2032,12 m2  

Powierzchnia całkowita - 2324,25 m2  

Powierzchnia wewnętrzna - 2147,17 m2  

Powierzchnia netto - 1978,89 m2  

Powierzchnia użytkowa - 1388,55 m2  

Powierzchnia ruchu - 240,53 m2  

Kubatura - 12694,04 m3  

Wysokość budynku - 10,21 m  

Długość:  

Od północy - 16,94 m  

Od południa - 41,52 m  

Od wschodu - 63,70 m plus 16,34 m  

Od zachodu - 80,04 m  

Powierzchnie utwardzone: chodniki 1142,50 m2, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 2364,00 m2, 

tarasy drewniane 303,25 m2, place zabaw i ścieżki 1197,50 m2  

 W zakres przedmiotu zamówienia oprócz robót ogólnobudowlanych wchodzi : 

- dostawa, montaż i uruchomienia: kotłowni, kuchni, pralni, 

- dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt p.poż., 

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych,  

- dostawa i montaż szafy RACK wraz z instalacją, 

- dostawa i montaż klimatyzacji wraz z automatyką sterującą, 

- dostawa i montaż mebli. 

 

Szczegółowy zakres prac budowlanych 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:   Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej oraz Dostawa i montaż mebli i wyposażenia 

w ramach Projektu "Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej". 

3.3.Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w ramach zamówienia zostały przedstawione we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

3.4. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę. 
3.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę  osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
osoby odpowiedzialnej za nadzór finansowy zadania inwestycyjnego ( Specjalisty ds. rozliczeń), osoby 
odpowiedzialnej m.in.: za koordynowanie pracy inspektorów branżowych i Specjalisty ds. rozliczeń, 
utrzymywanie kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji, organizowanie i prowadzenie Rady 
budowy, prowadzenie dokumentacji inwestycyjnej (Kierownika Zespołu). 

a) Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia tego warunku w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie 

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


 
zatrudnienia ww osób. Do oświadczenia należy załączyć wykaz zawierający imię i nazwisko 

pracownika, stanowisko pracy oraz rodzaj zawartej umowy o pracę. 

b) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty 

potwierdzające  spełnienie ww obowiązku. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

         - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

         - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

       - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 3.4.1.  Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w pkt. 

3.4.1 

d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
 

 
4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I OFERTA WARIANTOWA:  

4.1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.  

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1.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 . 

5.2. Planowany termin wykonania zamówienia 31.05.2018 rok. 

5.3. Przewidywalny termin zakończenia prac budowlanych: 30 kwietnia 2018 rok. 

5.4. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

bezroszczeniowo o czas niezbędny do zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych 

nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru końcowego.  

 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

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

następujące warunki udziału w postępowaniu:  

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

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

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

warunków;  

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

za spełniony, jeżeli Wykonawca:  



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

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch odrębnych 

zamówień (umów) w zakresie nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego lub inżyniera  

kontraktu nad budową lub przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności 

publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 4 500 m
3
 , przy czym wartość każdej wykazanej usługi w 

zakresie nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu musi wynosić nie 

mniej niż 100 000,00 PLN brutto.  

 

6.2.3.2  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 nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie 

funkcji inspektora nadzoru, 

- 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 lub przebudowie budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego lub użyteczności publicznej.  

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

teleinformatycznej, posiadająca łącznie: 

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności 

telekomunikacyjnej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji 

inspektora nadzoru,  

- co najmniej 3 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 elektrycznej, 

posiadająca łącznie: 

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji 

inspektora nadzoru,  

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

budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

, 

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

kanalizacyjnej, posiadająca łącznie: 

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w 

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające 

wykonywanie funkcji inspektora nadzoru, 

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

budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

 



 
e) osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w 

specjalności drogowej, posiadająca łącznie: 

- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w 

specjalności drogowej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji 

inspektora nadzoru, 

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

budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

f)    osobą, która będzie pełnić funkcję Specjalisty ds. rozliczeń, posiadająca co najmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania inwestycji budowlanych, 

g)    osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Zespołu, posiadająca łącznie: 

       - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi    

prowadzących nadzór nad  inwestycjami budowlanymi, 

       -  doświadczenie zawodowe jako kierownik projektu przy minimum jednej zakończonej 

inwestycji dla budowy, przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności 

publicznej o wartości robót  min. 3 000 000 mln zł brutto. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji inspektora branżowego z funkcją specjalisty ds. 

rozliczeń. 

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).  
 

6.3. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6.4. 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.  

6.5. 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. 13-22 i ust.5 pkt.1 ustawy PZP. 

6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.3. 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:  

6.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  

6.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

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

6.7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane.  

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

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

SIWZ.  



 
 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:  

Zamawiający rozszerza katalog podstaw wykluczenia o przesłankę fakultatywną opisaną w art. 24 ust. 

5 pkt. 1. 

 

8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:  

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o 

którym mowa w pkt. 6.2.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:  

8.1.1. 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;  

8.1.2. 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.  

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

8.2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

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

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

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w w pkt.8.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 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.  

 
8.2.2. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 



 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – stosownie do wymagań 

wskazanych w pkt. 8.3 SIWZ.  

8.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

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

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

8.4. 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.  

8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. oraz 8.2.1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy na 

zasadach wskazanych w pkt. 9.6. SIWZ.  

 

9. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY:  

9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających:  

9.1.1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

9.1.2. brak podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art.24 

ust.5. pkt.1 ustawy PZP.  

9.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:  

9.2.1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

9.2.2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 

pkt. 12-23 oraz art.24 ust.5. pkt.1 ustawy PZP, 

 zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu.  

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

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

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

którym mowa w pkt  9.2 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu 

trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez 

podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony 

potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie 

udostępniony.  

9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 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.  

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

przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.  

9.6 Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP 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 i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wskazanych w pkt 8.  

9.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

9.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

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

podwykonawców, składane są w oryginale.  

9.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia wskazane w pkt. 9.9 składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9.10. 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.  

9.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości.  

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

9.13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 lub 3, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak 

podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

9.14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

9.15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.  

9.16. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

9.17. 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.  

 

10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  



 
10.2. 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.  

10.3. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje 

się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

10.4. 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.  

 

11. PODWYKONAWSTWO:  

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

11.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 

1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania 

przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.  

11.3. 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.  

11.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

11.5. 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.  

 

12. 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:  

12.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

12.2. 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).  

12.3. 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.  



 
12.4. 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. 

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

pkt. 1 SIWZ.  

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

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

12.7.  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. 

12.8. 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. 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

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

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

14.2. 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.  

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

do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  

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

składania oferty w postaci elektronicznej.  

15.2. 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.  

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

15.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

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

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

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

oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

15.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

mailto:fundusze@wreczyca-wielka.pl
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
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15.9. 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.  

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

upływem terminu otwarcia ofert.  

15.11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

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

15.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;  

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

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;  

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

pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;  

15.11.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację 

zamówienia, jeśli dotyczy;  

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

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

15.13. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco : 

 

Nazwa i Adres Zamawiającego  

 

Oferta – Przetarg nieograniczony na : 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: „Budowa przedszkola we Wręczycy 

Wielkiej” 

nie otwierać przed dniem 30.11.2016r. godz. 10:15 

 

Nazwa i Adres składającego ofertę 

 

15.13.1. dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania; 

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

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia; 

15.13.3. wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 

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

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

trwałą i czytelną techniką; 

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

upływem terminu składania ofert; 

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

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

dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 

15.15. 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.  



 
 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

16.1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2016r. do godziny 10:00  w  sekretariacie Urzędu Gminy 

przy ul. Sienkiewicza 1 we Wręczycy Wielkiej  

16.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia  30.11.2016r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali  

sesyjnej. 

16.3. Otwarcie ofert jest jawne.  

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

stronie internetowej informacje dotyczące:  

16.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

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

ofertach.  

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

 

 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

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

podać cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia.  

17.2. 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.  

17.3. 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.).  

17.4. 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 

załączonym wzorze 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. 

 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

18.1. Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zostanie uznana ofert, która 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego.  

18.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.  

18.3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:  

 

18.3.1. cena – waga kryterium 60%,  

18.3.2. pobyt na budowie – waga kryterium 40%,  

 

18.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena 

łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom 

odbywać się będzie wg następujących zasad:  



 
18.4.1. cena (C) – cenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu 

zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, 

podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska 

największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać 

zostanie obliczona wg następującego wzoru:  

C=Cn/Cb x 60  

gdzie: C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny  

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu  

Cb – cena brutto badanej oferty  

18.4.2. pobyt na budowie (Pb) – ocenie zostanie poddana zaoferowana przez Wykonawcę w  

Formularzu oferty ilość pobytów na budowie w tygodniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru musi 

obowiązkowo przebywać na budowie 5 godzin tygodniowo. Zamawiający dokona oceny kryterium 

pobytów na budowie (Pb) w następujący sposób: za każdą dodatkową godzinę pobytu inspektora 

nadzoru na placu budowy wykonawca otrzyma następującą ilość punktów: 

-  6 godzin tygodniowo - 20 punktów 

-  7 godzin tygodniowo - 40 punktów 

-  8 godzin tygodniowo - 60 punktów 

-  9 godzin tygodniowo - 80 punktów 

-  10 i więcej godzin tygodniowo - 100 punktów. 

 

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 5 godz. w tygodniu na budowie inspektora nadzoru. 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje mniejszą częstotliwość pobytów na budowie zostanie odrzucona 

jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 

 

18.5. 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 + Pb   

 

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

18.7. 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.  

 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO:  

19.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty i 

informacje:  

19.1.1. 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;  



 
19.1.2. 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); 

19.1.3. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych 00/100), 

.  

20.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 

 

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY: 

21.1 Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

21.2. Zmiana umowy: 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 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,  

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania 

projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego 

Zamawiającego,   

4) zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. branżowych  Inspektorów Nadzoru, 

Kierownika Zespołu, Specjalisty ds. rozliczeń; 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);  

5) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 

zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

6) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 

niniejszej umowie,  

7) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 

opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego 

podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, 

niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży 

pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 

związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, 

zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na 

organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;  

8) 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,  

9) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które 

nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  



 
10) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości 

wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń między stronami) wynikającą z zasad dofinansowania 

projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych 

ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 

budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,  

11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 

Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. 

konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub 

utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, 

gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – 

w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 

Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia 

realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;  

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

formie 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. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH:  

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w 

walucie polskiej PLN.  

 

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  

 

25. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT. 6 I 7 
 

Zamawiający nie  przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt  6 i7 

ustawy. 

  

26. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

27. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA . 

28. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

 

29. 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 - Wzór 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 

 
 


