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Ogłoszenie nr 635242-N-2017 z dnia 2017-12-21 r.  

Gmina Nędza: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (działania:5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania : 5.1.2 Gospodarka wodno-
ściekowa RIP Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:  
 
 
 
 
Informacje dodatkowe:  
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I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nędza, krajowy numer identyfikacyjny 27625847000000, ul. ul. 
Jana III Sobieskiego  5 , 47440   Nędza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 410-20-18, 410-20-
93, e-mail ug@nedza.pl, faks .  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.nedza.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL)  
Tak  
www.bip.nedza.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Nie  
www.bip.nedza.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Pocztą, kurierem lub osobiście w formie pisemnej  
Adres:  
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 
dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości 
Ciechowice”  
Numer referencyjny: ZPI.271.10.2017  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Zamówienie obejmuje przygotowanie do wdrożenia, zarządzanie, nadzór inwestorski, 
rozliczenie, kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków dla 
Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”, zwanego dalej Inwestycją. Inżynier kontraktu jest 
zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa i ponosić całkowitą odpowiedzialność 
wobec Zamawiającej i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa 
i postanowień umowy. Inżynier kontraktu będzie także zobowiązany podjąć także inne działania , 
jakie okażą się konieczne lub potrzebne dla osiągnięcia celów Projektu lub dla zrealizowania 
inwestycji Do obowiązków Inżyniera w tym zakresie będzie należeć w szczególności: 1. 
weryfikacja rozwiązań projektowych dla projektu, na który Zamawiający uzyskał pozwolenie na 
budowę, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań niezbędnych dla realizacji projektu 2. 
zapoznanie się ze złożonymi przez Gminę Nędza wnioskami o dofinansowanie tego zadania, 
umowami wynikającymi z tych wniosków oraz zasadami rozliczania zadania; 3. udział w 
postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach Projektu 4. Prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego w 4 branżach tj. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz 
drogowej zgodnie z warunkami umowy oraz aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 5. Prowadzenie narad 
koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz sporządzanie 
notatek służbowych. 6. Pobyty na budowie w okresie realizacji robót odpowiednio do potrzeb 
wynikających z toku realizacji zadania 7. Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział 
w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym 
jest Zamawiająca, 8. Występowanie do Projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie 
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wątpliwości związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami. 9. Sprawdzanie faktur 
przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę robót, 10. Prowadzenie 
korespondencji zewnętrznej dotyczącej inwestycji, 11. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę 
od realizacji umowy przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych prac. 12. Stwierdzenie 
każdorazowej konieczności pobytu Projektanta na budowie, 13. Egzekwowanie usunięcia przez 
wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego, 14. Udział w przeglądach w okresie gwarancji nie częściej 
jednak niż 1 raz w roku. 15. Analizę atestów, certyfikatów, świadectw materiałowych i elementów 
budowlanych, 16. Dokonywanie odbiorów częściowych i oraz robót zakrywanych i zanikających 
17. Udział w próbach i sprawdzeniach instalacji, urządzeń technicznych, itp. 18. Bieżące 
dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, 19. Sprawdzenie i akceptacja dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego. 20. 
Bieżąca kontrola jakości wykonywanych prac budowlanych, zgodności robót m.in. z projektem, 
pozwoleniem na budowę, przepisami itd. 21. Weryfikacja i zatwierdzanie kosztorysów 
powykonawczych sporządzonych w oparciu o obmiary robót rzeczywiście wykonanych i 
protokolarnie odebranych. 22. Weryfikacja i akceptacja protokołów konieczności wykonania robót 
uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych w przypadku ich powstania oraz późniejsze 
sprawdzenie kosztorysów powykonawczych. 23. Bieżące informowanie Zamawiającej o wszelkich 
potencjalnych problemach mogących mieć wpływ na prawidłowe rozliczenie inwestycji 
finansowanej ze środków zewnętrznych 24. realizację obowiązków sprawozdawczych i 
informacyjnych wynikających z procedur UE związanych z uzyskaniem dofinansowania na 
realizację projektu ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dla działania: 
5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 25. kompleksowe rozliczenie Inwestycji z 
wszystkimi instytucjami finansującymi Inwestycję, w tym z WFOŚiGW w Katowicach; 26. 
realizację innych obowiązków spoczywających na Zamawiającym zgodnie z 
wytycznymi/wymaganiami stawianymi Zamawiającemu, jako beneficjentowi, w związku z 
pozyskaniem funduszy UE oraz innych środków na realizację Inwestycji (np. wnioskowanie o 
płatność ) .  
 
II.5) Główny kod CPV: 71530000-2  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
71520000-9 
71541000-2 
71300000-1 
71310000-4 
71200000-0 
 
 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-12-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie na załączonym druku JDZ lub 
oświadczeniu własnym przygotowanym zgodnie z założeniami w pkt. 10.3. – Zamawiający w tym 
zakresie nie stawia żadnych wymagań  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: a) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane należycie;. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - jedną usługę podobną do niniejszego przedmiotu 
zamówienia, która obejmowała pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego dla 
robót budowlanych związanych z nadzorowaniem zakończonej inwestycji w sektorze wodno-
ściekowym (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej lub oczyszczalnie ścieków) o wartości 
robót co najmniej 5.000 000,00 PLN netto. Przez zakończoną inwestycję należy rozumieć, ukończony 
na podstawie jednej umowy, wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub 
inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. 
Przez pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub Inwestora zastępczego należy rozumieć świadczenie 
usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w szczególności reprezentowania inwestora na 
budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na 
budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, 
sprawdzania i odbiorów robót budowlanych, potwierdzania faktycznie wykonanych robót, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, 
czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy usługi 
zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. a) 
wykonanych usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane należycie;. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 
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Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - jedną usługę podobną do niniejszego przedmiotu 
zamówienia, która obejmowała pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego dla 
robót budowlanych związanych z nadzorowaniem zakończonej inwestycji w sektorze wodno-
ściekowym (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej lub oczyszczalnie ścieków) o wartości 
robót co najmniej 5.000 000,00 PLN netto. Przez zakończoną inwestycję należy rozumieć, ukończony 
na podstawie jednej umowy, wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub 
inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. 
Przez pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub Inwestora zastępczego należy rozumieć świadczenie 
usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w szczególności reprezentowania inwestora na 
budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na 
budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, 
sprawdzania i odbiorów robót budowlanych, potwierdzania faktycznie wykonanych robót, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, 
czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy usługi 
zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykazu 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie 
niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę 
jakości wykonanych robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje n/w osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj: 1) Koordynator - Inspektor nadzoru w specjalności 
instalacyjnej (1 osoba), wymagane: a. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor 
nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w tym budowy 1 
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 5 000 000 zł. brutto b. 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe i 
kanalizacyjne. 2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych (1 osoba), wymagane: a. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor 
nadzoru i/lub kierownik robót sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych. b. uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 3) Inspektor nadzoru w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) a. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego 
jako Inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy w tym co najmniej 1 usługę polegającą na budowie 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 5 000 000 zł. brutto b. 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń. 4) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej (1 osoba) a. co najmniej 
5 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru robót drogowych i/lub kierownika robót 
drogowych. b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej. 5) Specjalista ds. finansów i rozliczeń (1 osoba) – wymagane: a. wykształcenie wyższe 
oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie finansów i rozliczeń przy 
przynajmniej dwóch zakończonych budowach o wartości robót budowlanych co najmniej 2 500 
000,00 PLN netto każda. Wykonawca winien również zapewnić dodatkowych specjalistów w 
sytuacjach, kiedy to będzie konieczne tj. Radcę Prawnego. Przez zakończoną budowę należy 
rozumieć, ukończony na podstawie jednej umowy, wynik całości robót budowlanych w zakresie 
budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą 
lub techniczną. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie 
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
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Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim 
lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 
do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy 
Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Nie dopuszcza się łączenia funkcji poszczególnych 
specjalistów. Na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć oświadczenie Wykonawcy, że 
zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu 
zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane - na załączniku nr 3.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o 
których mowa w art. 24 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz 
przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt.1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert 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; c) 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 
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zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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. 10.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których 
mowa powyżej w pkt. 10.4.4, składa 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, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt 
c) stosuje się odpowiednio. 10.4.6Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty określone w pkt 10.4.5 SIWZ . celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca 
składa w terminie 3 dni od ogłoszenia przez Zamawiającego informacji z art.86 ust.5 na stronie 
internetowej, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 oraz, w przypadku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług 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 z 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, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. – załącznik nr 4 do SIWZ b) wykaz osób, 
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 wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ. 
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności, cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
2.000.000,00 zł. zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 10.4.3 siwz 2. W celu potwierdzenia braku 
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podstaw do wykluczenia: a) 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; b) 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; c) 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;  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług 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 z 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, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. – załącznik nr 4 do SIWZ b) wykaz osób, 
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 wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ. 
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności, cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
2.000.000,00 zł. zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 10.4.3 siwz 2. W celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia: a) 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; b) 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 



str. 11 
 

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; c) 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;  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
4000,00 PLN  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Nie  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Nie  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:  
Nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: Nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
cena brutto 60,00 
Doświadczenie Koordynatora Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji Nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
W trybie art. 144 ust. 1 u.p.z.p przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w 
następujących przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia będącej następstwem: 
zaistnienia siły wyższej, zmian terminów wykonania zamówień na roboty (nadzorowanych w 
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia), działania osób trzecich; 2) zmiany uwarunkowań 
prawnych i formalnych realizacji inwestycji, spowodowanych działaniem organów administracji 
lub osób trzecich; 3) zmian poprawiających sprawność lub zwiększających wartość ukończonych 
usług dla Zamawiającego; 4) Zmian w zakresie wynagrodzenia wynikających ze zmiany terminu 
realizacji robót budowlanych nie wynikających z winy Wykonawcy. W przypadku wydłużenia 
terminu realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie uprawniony do dodatkowego 
wynagrodzenia za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości miesięcznego wynagrodzenia za usługi 
zrealizowanego w terminie pierwotnym. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być 
wprowadzone poprzez zmianę w formie – aneksu. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie ze stron.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2017-12-29, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> Polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
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