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ZNAK :    ZPI.271.10.2017     

S PECYFIKACJA 

I STOTNYCH 

W ARUNKÓW 

Z AMÓWIENIA 
 
 

Z A T W I E R D Z A M  :  
 

Wójt   Gminy  Nędza 
Nędza dnia:   21. 12. 2017 r. 
 
 

Anna  Iskała 
 

............................................................................................................................... 
 

(   Kierownik     Jednostki  ) 
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POSTĘPOWANIE  
 

O     UDZIELENIE     ZAMÓWIENIA 
 

     PUBLICZNEGO 
 

W   TRYBIE  
 

PRZETARGU     NIEOGRANICZONEGO 
 

dla   zamówienia    publicznego 
 prowadzonego   w   trybie   przetargu   nieograniczonego  

o   wartości   zamówienia   mniejszej   od   kwot   określonych  
w   przepisach   wydanych   na   podstawie   art. 11 ust. 8  

ustawy   z   dnia  29  stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 

NIE  PRZEKACZAJĄCEJ    WYRAŻONEJ   W   ZŁOTYCH 
 

RÓWNOWARTOŚCI    KWOTY    209. 000, 00   EURO  

 

  U  S  Ł  U  G  A 
 

 

 
 
 
  

Pełnienia   funkcji     Inżyniera    Kontraktu 

dla  zadania  inwestycyjnego    pn. 

„Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza   w  miejscowości Ciechowice” 



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 3 

1.Nazwa   i    adres   Zamawiającego 
 

Gmina Nędza 
ul. Jana III Sobieskiego 5 
 47 – 440  Nędza 
 
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. 

2. Oznaczenie Wykonawcy 
 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Tryb udzielania zamówienia 
 

Przetarg nieograniczony na usługi o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 000 EURO, 

prowadzony w trybie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                         

- określane w dalszej części skrótem u.p.z.p. (tekst Jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm). 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej Gminy Nędza www.bip.nedza.pl oraz umieszczone w miejscu publicznie dostępnym                        

w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. 
 

Zamawiający stosować będzie procedurę uregulowaną w art. 24aa PZP                                                      

tzw. “procedurę odwróconą”. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem 

przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych 

w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

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

Zamawiający zatem - wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, dokonuje podmiotowej oceny spełnienia przez niego warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie, a następnie żąda 

od niego przedłożenia - w trybie art. 26 ust. 2 ustawy - dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 4 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:                                                                                                         

PEŁNIENIE   FUNKCJI    INŻYNIERA   KONTRAKTU  DLA  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  : 

„  Budowa   oczyszczalni ścieków   dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 

Projekt polega na budowie oczyszczalni ścieków bytowych z terenu Gminy Nędza                              

o przepustowości docelowej średnio-dobowej Qśred=720m3/d. Oczyszczanie ścieków będzie 

odbywało się za pomocą tlenowej metody osadu czynnego, polegającej na napowietrzaniu 

ścieków tzw. osadem czynnym ( zespół drobnoustrojów) oraz na oddzieleniu osadu                              

od oczyszczonych ścieków. 

Oczyszczalnie zaprojektowano na maksymalną przepustowość, która wynika                                      

z przewidywanej średniej ilości ścieków wytworzonych w ciągu doby w aglomeracji,                            

w ilości 720 m3/d, możliwości dowozu dodatkowych ścieków taborem sanitarnym, w ilości                 

30 – 40 m3/d oraz około 20 procentowego przyrostu ścieków w stosunku do średniej dobowej, 

w ilości 160 m3/d wynikającej z możliwych dodatkowych dopływów wynikających                              

z infiltracji  z terenu, poprawy standardu wyposażenia mieszkań, rozbudowy obszaru działania. 

Proces oczyszczania ścieków oparty będzie o technologię SBR. 

 

2. Obowiązki Inżyniera  

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   

 



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 5 

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                                     
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 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 



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 6 

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 ) . 

 
Zdanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020. 

Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV:  

• 71530000-2  Doradcze usługi budowlane 

• 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

• 71541000-2  Usługi zarządzania projektem budowlanym 

• 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

• 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

• 71200000-0 
Usługi architektoniczne  podobne i kontrolne 

 

5. Zamówienia częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów, 
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia, standardy jakościowe, katalog 
elektroniczny. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje  zastosowania aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia         

zgodnie z art.36a ust.2 ustawy.  

Zamawiający nie określa standardów jakościowych o których mowa w art.91 ust.2a.  

Zamawiający nie dopuszcza oraz nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w 

ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

 



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 7 

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 
 

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

7. Informacja o ofercie wariantowej  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia. 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia  do  31  grudnia 2020r.    od dnia podpisania umowy.  

9. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. 

 

Zamawiający nie wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
bezpośrednie czynności w realizacji usługi.  
 

 10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków  
 

10.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
 

1)  zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu  i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 

2) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

10.2  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 

oświadczenie i udokumentują na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni, informacje 

zawarte w tym oświadczeniu w zakresie: 

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

2) braku podstaw wykluczenia 

3)potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych 

10.3 Oświadczenia o których mowa w pkt. 10.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do 
SIWZ, załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, załącznik nr 6 przesłanek wykluczenia z postępowania. Zamawiający 
dopuszcza zamiast załączników o których mowa powyżej złożenie oświadczenia w formie 
Jednolitego  Dokumentu zamówienia - dalej JDZ załącznik nr 7 jeżeli będzie zawierało 
pełne dane informacyjne o wykonawcy ( Część II określona w JDZ) oraz pełne informacje 
w zakresie wymaganym w niniejszej instrukcji dla wykonawców. Informacje zawarte w 
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JDZ lub oświadczeniach wykonawcy stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
 1) Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a) akceptuje oświadczenie własne Wykonawcy na załącznikach do SIWZ lub w postaci 

Jednolitego Dokumentu Zamówienia; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu                                  

na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy 

danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami; 

c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w 

posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający 

uwzględnił te dokumenty; 

d) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 

pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający 

dopuszcza self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy                      

z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę 

dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, 

że:  

1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,  

2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do   

zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w 

takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich 

oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 

e) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy 

do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest 

to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 

10.4   Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych  

warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;  

    1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów; 



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 9 

  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. 

     2)  zdolności technicznej lub zawodowej; 

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 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. 
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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. 
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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. 
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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, 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. 

10.4.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 

-  Na potwierdzenie należy złożyć : 
 

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. 
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1.   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. 

2.   W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

3.   W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres 
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów 
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) 
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) 
czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

4.   Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów 
dokumentów o których mowa w pkt. 10.4.4 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.  

 

10.4.4  braku podstaw wykluczenia. 

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; 
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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 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. 

 

10.4.6 Wykonawca 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 . 
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10.4.7 Oferta winna zawierać 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.  Forma wynagrodzenia ustalona 

przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. 

2.  Oświadczenia o których mowa w pkt.10.3 -  załączniki nr 2 i 6 lub nr 7 do SIWZ. 

3. Pełnomocnictwo- jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 

pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające 

pełnomocnika do tej czynności. 

4. Dowód wniesienia wadium.  

5.  Zobowiązanie innych podmiotów w przypadku polegania na zasobach 

(podmioty   trzecie) . Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1a 

do formularza oferty. 

10.5 W 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. 

 
10.6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

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

złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których 

mowa w art.25 ust.1 ustawy PzP w szczególności następujących dokumentów: 

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 
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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; 
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  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; 

 

10.7 Informacja dotycząca formy  składanych oświadczeń i dokumentów 

Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą 

być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby 

upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie 

rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie 

podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie 

oryginału.  
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10.8 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w 

innych walutach niż określono w niniejszym punkcie, dane finansowe winny być 

przeliczone przez Wykonawców na PLN według średniego kursu (tabela A) 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

łącznie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz załączają odpowiedni dokument o ustanowieniu Pełnomocnika (oryginał 

pełnomocnictwa lub odpis notarialny, określający zakres czynności prawnych, do których 

upoważniony jest pełnomocnik).  Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim 

umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w 

postępowaniu i do zawarcia umowy. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed 

podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu stosowne porozumienie w formie umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

12. Wadium 

 
  1) Zamawiający   żąda   wniesienia   wadium   w   wysokości    4.000,00  zł                                                     

(słownie: cztery tysiące zł. 00/100) 

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Oferty. 
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3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 

-  Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że 

pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

-  Gwarancjach bankowych. 

  -  Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 -  Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                        

(Dz. U. z 2016 r., poz.359 i 2260 oraz 2017r poz. 1089). 

      4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer  

           ING Bank  Śląski   o/Racibórz   23 1050 0099 6825 7777 7777 7777                                             

z dopiskiem: Wadium – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn 

„Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”.  

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

      5) Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne 

i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez 

konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:  

- W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

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

okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa           

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 

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

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

- Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

- nie wniósł  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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7) Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić 

wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej 

ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające 

się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja 

identyfikująca podmioty, których dotyczy. 

8) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

9) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

11) Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

12) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

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

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie , o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których 

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

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

pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza IDW 
dokonywane będą w PLN. 

15 . Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wymagania podstawowe. 
 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej.  

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli                         
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię przez 
Wykonawcę.   

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie  
zgodnej z niniejszą SIWZ.     

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
(firmy) i siedziby.  

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład 
oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi 
przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

9) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny. (Dz. U. nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 § 1; kto, w celu uzyskania dla 
siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 
zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

 



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 22 

2. Forma oferty. 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i 
format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ i stanowiących następnie załączniki do oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

4) Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty i załączonych do niej oświadczeń i dokumentów powinny 
być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub z treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie i załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach, w których 
Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w 
miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane 
przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7)  Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.  

8) Pełnomocnictwo, wystawione przez osoby do tego upoważnione, dla osoby (osób) 
podpisującej (podpisujących) ofertę musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii.  

9) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ powinny być w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub 
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub z treścią załączonego pełnomocnictwa.  

10)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu (za wyjątkiem pełnomocnictwa do podpisania oferty) wyłącznie wtedy, gdy, 
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 

11)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 
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16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

 
1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie 
później niż na niż 2 dni przed terminem składania ofert, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie ma wpływu na termin 
składania wniosków z zapytaniem.   
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o 
zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający publikuje na stronie internetowej. 
  

1. Zmiany w treści SIWZ. 
 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę  Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także 
zamieszcza na stronie internetowej na której został opublikowany SIWZ. 

2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

17. Zebranie Wykonawców 

 
1) Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
   

     stanowisko                                    insp. ds. zamówień   publicznych i inwestycji  
imię i nazwisko WALDEMAR    KALUS 
tel.  32 66 60 485 

       e – mail:                                                    waldemar.kalus@nedza.pl    
uwagi od poniedziałku do piątku  w  godz.  8.00 - 14.00 

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

 
1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 29. 12 2017r.   do   godz.  9 00,    na  adres  zamawiającej  podany  w   punkcie  1    

niniejszej   SIWZ ,     pokój     nr    17     SEKRETARIAT 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
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O F E R E N T                                                                                                                              GMINA   NĘDZA 
     ul. Jana  III   Sobieskiego    5 

……………………………………………………….                                                                            47 –  440   NĘDZA 
 

 

OFERTA    PRZETARGOWA  
 

             Pełnienia   funkcji    Inżyniera    Kontraktu 
dla  zadania inwestycyjnego    pn. 

„Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza   w  miejscowości 

Ciechowice” 

                       NIE   OTWIERAĆ    PRZED    29.12. 2017r.     GODZ. 9 30 ! 

 

 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

 
1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert.  
 
2. Zmiana złożonej oferty. 
 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie     złożonych     ofert   nastąpi   w   dniu    29. 12. 2018r.   o  godz.  9 30,                          

w   siedzibie   zamawiającej       sala narad     nr   13 
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22. Tryb otwarcia ofert  
 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie Oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwarcia. 

 
3. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

 
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                                 

i warunków płatności zawartych w ofertach.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
 - kwoty, jaką 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. 

23. Zwrot oferty złożonej po terminie 

 
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy. 

24. Termin związania ofertą 

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

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców                         
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak                             
niż 60 dni.  

25. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie 
oraz zysk i powinna uwzględniac wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny 
być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie 
z podatkiem od towarów i usług – VAT. 



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 26 

2. Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, 
kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, podatku VAT 
według  stawek. 

3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

26. Kryteria oceny ofert 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 
1) Cena brutto – 60%   
2)  Doświadczenie Koordynatora -  Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej - 40%    
 
Zasady oceny ofert w każdym z kryteriów: 
 

      1. Kryterium  cena  zostanie wyliczone wg. poniższego wzoru:-  
 
                    najniższa cena brutto spośród 

     ofert podlegających ocenie   
A = --------------------------------------------------------  x  60  
           wysokość ceny brutto w badanej ofercie  
 

2. Kryterium Doświadczenie Koordynatora -  Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej                  
- oferta zostanie oceniona wg  poniższych zasad :  
 

• w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko 

koordynatora -inspektora nadzoru robót instalacyjnych świadczyła usługę związaną                 

z pełnieniem funkcji  inspektora nadzoru robót instalacyjnych 1 (jednej) inwestycji  

przy  budowie   oczyszczalni ścieków o wydajności min. 500 m3/d    – 0 pkt. 

• w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko 

koordynatora -inspektora nadzoru robót instalacyjnych, świadczyła usługę związaną                 

z pełnieniem funkcji  inspektora nadzoru robót instalacyjnych 2 (dwóch) inwestycji  

przy  budowie   oczyszczalni ścieków o wydajności min. 500 m3/d    – 10 pkt. 

• w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko 
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koordynatora -inspektora nadzoru robót instalacyjnych świadczyła usługę związaną                           

z pełnieniem funkcji  inspektora nadzoru robót instalacyjnych 4 (czterech) inwestycji  

przy  budowie   oczyszczalni ścieków o wydajności min. 500 m3/d    – 20 pkt. 

• w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko 

koordynatora -inspektora nadzoru robót instalacyjnych świadczyła usługę związaną z 

pełnieniem funkcji  inspektora nadzoru robót instalacyjnych 5(pięciu) i więcej 

inwestycji  przy  budowie   oczyszczalni ścieków o wydajności min. 500 m3/d  – 40 pkt. 

- punkty Zamawiający przyzna na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w 
oparciu  o formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ.  

 
-  brak którejkolwiek wymaganej zapisami siwz informacji spowoduje, iż Zamawiający nie 

weźmie pod uwagę danej usługi, a punkty przyzna tylko za usługi dla których podano 
wszystkie wymagane informacje.  Jeśli Wykonawca ww. punkcie nie poda imienia i 
nazwiska Koordynatora – Inspektora nadzoru robót instalacyjnych Zamawiający w 
kryterium przyzna 0 pkt, nawet mimo poprawnego podania pozostałych danych 
wymaganych przez Zamawiającego. 

 
- W ww. kryterium Wykonawca może wykazać doświadczenie tylko jednej osoby, jeżeli 

w ofercie wskazano więcej niż jedną osobę- punkty w w/w kryterium przydzielone 
będą w oparciu  o doświadczenie pierwszej ze wskazanych osób, 

 
- w przypadku wykazania więcej niż 5 usług, Zamawiający przyzna maksymalną ilość 
punktów  w ramach tego kryterium, 
- osoba, na której doświadczenie powołuje się wykonawca w powyższym kryterium musi 
być osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania/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, którą 
Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zamówienia i którą wymieni w wykazie 
osób – załączniku nr 3 do SIWZ. 

 
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyskała 
największą ilość punktów. 

 
3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 

zobowiązany do uiszczania podatku VAT  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w 

Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny                     i 

porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT. 
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 27. Oferta z rażąco niską ceną 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017, poz. 847, z późn. zm.); 

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

28. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie 

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, 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. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
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oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później, niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

29. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, informacji jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z 
zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. Tryb oceny ofert  

 
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie 

terminie  od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne 

jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste  omyłki 

rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  oraz 

inne omyłki polegajace na  niezgodnosci oferty z SIWZ niepowodujace istotnych zmian  w 

tresci oferty -  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została 

poprawiona.  

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
  
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści                        

art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji.  



                                                 
 

Inżynier Kontraktu - „ Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” 30 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

30. Wykluczenie Wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa          

w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa          

w art. 24 ust.5 pkt 1) pkt 8 ustawy Pzp. 

31. Odrzucenie oferty 

 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   
2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom którzy 

złożyli oferty zgodnie z treścią Art. 92.ust 1 upzp. 

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 32 ust. 3. Pkt 1) i 4), na stronie 
internetowej. 
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 33. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Zgodnie z art. 139 i 140 upzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
4) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
5) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 upzp., 
b) zgodnie z treścią art. 140 upzp., w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie Umowy.    

34. Zmiany w zakresie zawartej umowy. 

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

 
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 zwiekszających 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 
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terminu realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie uprawniony do 

dodatkowego wynagrodzenie za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości 

miesięcznego wynagrodzenia za usługi zrealizowanego w terminie pierwotnym.   

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę w formie  – aneksu.  

 

 35. Unieważnienie postępowania  

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 
 

36.  Środki ochrony prawnej 

 
 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w Dziale VI upzp, tj. odwołanie i skarga 

do sądu. 

 37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami. 

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują za pomocą faxu, elektronicznie oraz pisemnie. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się 

za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on 

zapoznać się z ich treścią.  

6. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Przekazywane drogą elektroniczną dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia oraz 

informacje Wykonawcy oraz Zamawiający są zobowiązani niezwłocznie wzajemnie 

potwierdzać je pisemnie. W tym celu należy niezwłocznie dochowując należytej 

staranności dostarczyć drugiej Stronie oryginały prowadzonej korespondencji drogą 

elektroniczną (e-mail). 
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38. Podwykonawstwo 

 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 

Formularzu Oferty.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej 

firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

-      określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ) informacji 

jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z 

podaniem jego danych jeżeli są znane. 

-  wynagrodzenie za usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.   

39. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

 
Postanowienia umowne zostały zawarte w załączniku nr 8 – umowa 
 

40. Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej 

kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto do 

oferty należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Do oferty Wykonawca winien dołączyć pełne uzasadnienie faktyczne 

utajnienia części oferty. Brak uzasadnienia stosownego zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa będzie traktowany jako jednoznaczny z brakiem takiego zastrzeżenia i 

zgodą na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 

postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 
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41. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ 

 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 

 
 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1  Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie 

Załącznik nr   3 Wykaz osób 

Załącznik nr    4 Wykaz usług 

Załącznik nr    5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr    6 Oświadczenie  

Załącznik nr    7 JDZ 

Załącznik nr    8 Wzór umowy 

 
 


