OZ.271.2.2019

Gmina Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 4: Środowisko;
Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodnościekowa; w ramach umowy o dofinansowanie o numerze: RPWP.04.03.01-30-0025/17-00

ZATWIERDZAM
Wójt Gminy Krzymów
/-/ Danuta Mazur
……………………………………
Krzymów, dnia 10 styczeń 2019 r.

Znak sprawy: OZ.271.2.2019
Krzymów, 10 styczeń 2019 r.

OZ.271.2.2019

Klauzula informacyjna z art. 13 dotycząca przetwarza danych osobowych
w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.2.2019 pn.: „Pełnienie
nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzymów reprezentowana
przez Wójta Gminy Krzymów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna
2, 62-513 Krzymów;
− inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzymów jest wyznaczony
pracownik gminy dostępny pod nr tel. 63 241-37-76 lub adresem e mail krzymow@op.pl
− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.2.2019
pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II” prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego
− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), dalej „ustawa Pzp”;
− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy, zgodnie z jednolitym wykazem akt oraz zapisami umowy o dofinansowanie
projektu;
− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
− podanie przez Pana/Panią/Państwa dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających
z ustawowego obowiązku jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
przedmiotowym postępowaniem.
− posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
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•

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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SPIS TREŚCI
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III

Dane Zamawiającego
Tryb udzielenia zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze
Wspólnego
Słownika
Zamówień
(CPV),
informacje
o przewidzianych zamówieniach podobnych
Termin wykonania zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy wykluczenia
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
Informacje dotyczące wadium
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowywania ofert
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy
Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział Va
Rozdział VI
Rozdział VII

Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Rozdział XV
Rozdział XVI
Rozdział XVII
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1
–
Załącznik Nr 2:
Nr 2 A
–
Nr 2 B
–

Nr 2 C

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

–

–
–
–
–
–
–

Formularz ofertowy,
Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1
pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy Pzp
(obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23)
ustawy Pzp,
Wzór umowy,
Dokumentacja techniczna,
Przedmiar robót,
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST)
Wykaz usług
Wykaz osób.
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.
1.

Gmina Krzymów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513
Krzymów
NIP: 665-27-37-020
REGON: 311019183
tel. 63 241-32-80
fax 63 241-30-91 lub 63 241-37-81
Internet: www.krzymow.pl
Adres poczty elektronicznej: krzymow@op.pl
Godziny urzędowania:
7:30 – 15:30

2.

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Krzymowie
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
tel. 63 241-32-80
fax 63 241-30-91 lub 63 241-37-81
Internet: www.krzymow.pl
Adres poczty elektronicznej: krzymow@op.pl
UWAGA: miejsce składania i otwarcia ofert podano w Rozdziale XI.

3.

Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w Rozdziale I
ust. 2.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą, o
wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy tj. poniżej kwoty 221 000 euro.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie
skrótem „SIWZ”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy:
OZ.271.2.2019 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.
Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert,
a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp.).

5

OZ.271.2.2019

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM
WYNIKAJĄCYM ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ – CPV
1.

2.

3.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji
zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap
II.
Obowiązkiem wykonawcy jest reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie w jego
imieniu nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II” dofinansowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa,
Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa w ramach umowy o dofinansowanie
o numerze: RPWP.04.03.01-30-0025/17-00
Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego obejmuje świadczenie usługi nad budową
sieci kan. sanitarnej we wsch. i zach. części aglomeracji w ramach której powstanie
0,915 km kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno w ramach zadania budowa kanalizacji
sanitarnej części zachodniej Agl. Krzymów – etap II oraz 5,467 km w miejsc.
Brzezińskie Holendry, Borowo i Paprotnia w ramach zadania budowa kanalizacji
sanitarnej części wschodniej Agl. Krzymów – etap II. Ponadto wybudowane zostaną 3
przepompownie ścieków, w miejscowości Paprotnia. Gmina Krzymów posiada
prawomocne pozwolenie na budowę nr WA.7351-911/2009 obejmujące swym
zakresem zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej części wschodniej
Aglomeracji Krzymów – etap II” oraz pozwolenie na budowę nr WA.6740.1024.2017
dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części zachodniej Aglomeracji
Krzymów – etap II” Projekty te zakładają budowę sieci kanalizacji sanitarnej (w tym
sieć grawitacyjna oraz ciśnieniowa) wraz z 3 przepompowniami w m. Paprotnia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
CZEŚĆ ZACHODNIĄ AGLOMERACJI KRZYMÓW
BRZEŹNO:
Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC ϕ 200mm o łącznej długości 915 m, w tym:
− kolektor S-1 dł. 349 m
− kolektor S-2 dł. 232 m
− kolektor S-3 dł. 221 m
− kolektor S-4 dł. 113 m
CZEŚĆ WSCHODNIĄ AGLOMERACJI KRZYMÓW
PAPROTNIA:
− sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 2673 mb
− sieci kanalizacji tłocznej z rur PE 100 jedn. SDR 17 PN 10 110mm
= 1321 mb
− odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN8
= 392 mb
3 szt
− podziemnych przepompowni ścieków
− ilość odgałęzień bocznych
83 szt
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BOROWO:
− sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 1023 mb
− odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN8
= 83 mb
− ilość odgałęzień bocznych
11szt
BRZEZIŃSKIE HOLENDRY:
− sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 145 mb
− odgałęzień bocznych z rur PVC-U 160/4,7mm SN8
= 10 mb
1 szt
− ilość odgałęzień bocznych
Łączna długość odcinków kanalizacji wynosi: 6 562,00 mb
Szacowana wartość zamówienia dotycząca wykonania robót budowlanych wynosi 5
948 600,68 zł brutto
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 30.10.2020 r.
Planowany termin zakończenia projektu: do dnia 31.12.2020 r.
4.

5.

6.

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji
stanowiącej (Załączniki Nr 4-6 do SIWZ), w skład której wchodzą:
a) Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 4 do SIWZ),
b) Przedmiar robót (Załącznik nr 5 do SIWZ),
c) Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) (Załącznik nr 6 do SIWZ).
Do głównych zadań inspektora nadzoru w ramach zamówienia należeć będzie
świadczenie kompleksowych usług nadzoru budowlanego nad realizacją Zadania
inwestycyjnego z ramienia Zamawiającego. Nadzór inwestorski obejmować będzie w
szczególności:
a) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim
zakresem budowę sieci kanalizacyjnej
b) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim
zakresem budowę lub przebudowę dróg (roboty odtworzeniowe)
c) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim
zakresem budowę strefowych lub przydomowych przepompowni ścieków
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
inwestycyjnego objętego Umową, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane, należy:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w
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7.

8.

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do
użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do
stosowania urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub
pozwoleniem na budowę.
Do szczegółowych obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:
a)
reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad
zgodnością jej realizacji z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę,
przepisami BHP i obowiązującymi Polskimi Normami Technicznymi,
b)
doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz wyborze oferty
c)
udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przetargu na roboty
budowlane
d)
współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót w zakresie dokonania
zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego,
e)
zarejestrowanie w Starostwie Powiatowym i przekazanie kierownikowi budowy
dziennika budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,
f)
protokolarne przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego, wraz ze
znajdującymi się na nim urządzeniami, przy udziale Zamawiającego,
g)
kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i
dokonywanie wpisów przez inspektorów branżowych,
h)
sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru,
i)
udzielanie wykonawcy robót/dostaw/usług w ramach zadania inwestycyjnego
wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania,
j)
współdziałanie z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego
przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w
zakresie projektu budowlanego,
k)
powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z
załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru,
potwierdzających przejęcie obowiązków na budowie;
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l)
m)

n)

o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)

w)

x)

y)

zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej
działalności z wymaganiami Zamawiającego,
informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od
zakresu podstawowego zadania inwestycyjnego (np. zmian technicznych czy
robót dodatkowych, w szczególności powodujących wzrost kosztów i zakres
inwestycji w szczególności w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze
środków UE i związanymi z tym ograniczeniami),
identyfikowanie wszędzie, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczeń ze strony wykonawcy robót/usług/dostaw i stron trzecich i bezzwłoczne
informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym
roszczeniom i ewentualnych ich rozwiązań oraz wsparcie Zamawiającego przy
rozpatrywaniu tych roszczeń,
kontrolowanie właściwej realizacji postanowień umów zawartych z
wykonawcami robót budowlanych/usług/dostaw;
informowanie Zamawiającego o pojawieniu się na placu budowy
podwykonawców i dalszych podwykonawców
prowadzenie ewidencji korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć dotyczących
zadania inwestycyjnego,
prowadzenie zadania inwestycyjnego od strony finansowej z dołożeniem
najwyższej staranności i w zgodzie z zasadami gospodarowania środkami
publicznymi,
rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego,
koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej
wymiany informacji z Zamawiającym,
sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do
zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w
szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,
organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego,
sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów
odbiorów częściowych oraz końcowych robót/dostaw/ usług wraz ze
sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowofinansowej oraz powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe
płatności wykonawcy robót/usług/dostaw,
sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowi,
uczestniczenie w próbach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych
elementów i przekazanie ich do użytkowania,
potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz kontrolowanie
rozliczeń budowy,

9

OZ.271.2.2019

z)

analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które
mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu prac
budowlanych,
aa) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez
wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do
prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego,
bb) koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie
problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót
wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań
dodatkowych,
cc) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w
uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz
sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę,
dd) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych - prowadzenie nadzoru
inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia,
ee) opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień,
ff) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z Harmonogramem realizacji
projektu, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego monitorowanie we
współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz z Wykonawcą robót,
gg) udział w radach budowy, w terminach podanych przez Zamawiającego, jednak nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
hh) udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym, współpraca z
Zamawiającym, oraz z Wykonawcą w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z
poszczególnymi wytycznymi dotyczącymi dofinansowania projektów w ramach
WRPO na lata 2014-2020 oraz Umową o dofinansowanie,
ii) rola doradcy dla Zamawiającego podczas kontroli przeprowadzanych przez
Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu) w zakresie, za który odpowiedzialny jest Nadzór
Budowlany,
jj) przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizacji Projektu oraz innych
informacji niezbędnych Zamawiającemu do realizacji sprawozdawczości i
rozliczania dotacji z UE w ramach WRPO 2014-2020,
kk) reprezentowanie przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem
Zadania inwestycyjnego (PINB, Straż Pożarna, Państwowy powiatowy i
wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) i każdą inną
instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność,
ll) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty
budowlane,
mm) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego, w tym
niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
nn) przyjęcie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanie
całościowej dokumentacji powykonawczej.
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oo)

9.

10.

11.
12.

nadzorowanie złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie
obiektu (jeżeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowę),
pp) uczestniczenie w przeglądach wynikających z okresu gwarancji i rękojmi, z tym,
że ewentualny nadzór nie będzie obciążał finansowo zamawiającego
qq) kontrola w okresie gwarancji i rękojmi usunięcia przez wykonawcę wad i usterek
rr) Wykonawca zapewnieni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na
budowę
ss) Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru na każde
telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie Zamawiającego bądź
miejscu przez niego wskazanym
tt) Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcje inspektora
nadzoru była w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzędu
Gminy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.
uu) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania
osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania następujących raportów:
a)
raportu otwarcia – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą
robót budowlanych (na podstawie przekazanej dokumentacji przez
Zamawiającego);
b)
raportów miesięcznych z postępu realizacji budów, które będą zawierały m.in.
informację o postępie prac, ewentualnych opóźnieniach, kontrolę i rejestrację
postępu robót/usług/dostaw, rejestrację zmian projektowych i wykonawczych,
dokumentację fotograficzną z postępu prac itp., w terminie do 10-go dnia każdego
kolejnego miesiąca, od momentu zawarcia umowy z wykonawcą robót
budowlanych
c)
raportu końcowego, zawierającego pełne podsumowanie wszystkich działań
podjętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego – w terminie 10 dni od dnia
zakończenia zadania,
d)
raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganych
przez inne jednostki, np. GUS itp., w okresie do upływu roku po zakończeniu
ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych.
Zamawiający wymaga, aby odpowiedni inspektor nadzoru był obecny na terenie
budowy oraz w siedzibie Zamawiającego odpowiednio do potrzeb wynikających z toku
budowy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie
Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od dnia odbioru przez
Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego za pomocą faxu, e-mail lub
telefonicznie o potrzebie obecności na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego
inspektorów poszczególnych branż. Zgłoszenia będą realizowane przez Zamawiającego
z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.
Wykonawca każdorazowo musi odnotować swój pobyt w rejestrze prowadzonym przez
koordynatora projektu wyznaczonego przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga ponadto uczestnictwa Wykonawcy w ewentualnych kontrolach i
udzielania odpowiedzi na pytania takich instytucji jak m.in.: Urząd Marszałkowski w
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

Poznaniu, oraz WFOŚiGW w Poznaniu, w okresie do upływu 5 lat po zakończeniu
ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do rozliczenia projektów w związku z
uzyskanym dofinansowaniem, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia rzeczowego przy rozliczaniu projektu
Inwestycja dofinansowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.3.
Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa.
Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem
robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań
związanych z realizacją zamówienia.
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.
Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do siwz jest integralną częścią niniejszej
dokumentacji - zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach w nim określonych.
Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie
przedsiębiorstwa) podwykonawców. Szczegółowe uregulowania związane z
podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym (Załącznik Nr 3 do
SIWZ).
18.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
18.2. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
18.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiające nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, do 10% wartości zamówienia
podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia podstawowego.
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22.

23.
24.

Zakres zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych obejmować będzie zamówienia tego samego rodzaju co zamówienie
podstawowe zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. usługą pełnienia
nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II” dofinansowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa,
Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa
Klauzula zatrudnienia.
Zamawiający nie formułuje wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/ych czynności
związane z realizacją zamierzenia, stosownie do art. 29 ust 3a pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
71520000-9
usługi nadzoru budowlanego
71700000-5
usługi nadzoru i kontroli
71247000-1
nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8
nadzór nad projektem i dokumentacją
71540000-0
usługi zarządzania budową

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Okres pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II” uzależniony jest od
terminu wykonania robót budowlanych, przez Wykonawcę Robót Budowlanych.
Przewidywany okres świadczenia usługi do dnia 30.10.2020 roku.
2. Przewidywany harmonogram wykonywania usługi:
a) Okres nadzorowania robót budowlanych – od dnia podpisania umowy do dnia
30.10.2020 roku. Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane określa
się na luty/marzec 2019 roku;
b) Termin sporządzenia Protokołu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym
wykonanych robót – do 30 dni od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru
robót budowlanych.
3. Wykonawca obowiązany jest do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji
zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego zadania.
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
4. Wykonawca zostanie poinformowany o dacie rozpoczęcia nadzorowania robót
budowlanych najpóźniej na 5 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
− o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie minimum
dwie usługi obejmujące swoim zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane) nad inwestycją obejmująca swym zakresem budowę,
przebudowę, modernizację lub rozbudowę sieci kanalizacji o wartości robót nie
mniejszej niż 2 000 000,00 złotych (brutto) każda, i udokumentowanie, że usługi te
zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone – załącznik nr 7 do
SIWZ.
− o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi – tzw. Zespołem Kluczowego
Personelu tj.:
co najmniej jedną osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru – Głównego
Specjalisty, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych i minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane) w zakresie posiadanych uprawnień, liczone od dnia
uzyskania uprawnień.
co najmniej jedną osobą na stanowisko Inspektora Robót Elektrycznych Ekspert nr 1, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i minimum 3letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika
budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) nad
robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień, liczone od dnia
uzyskania uprawnień.
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co najmniej jedną osobą na stanowisko Inspektora Robót Drogowych Ekspert nr 2, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i minimum 3letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika
budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) nad
robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień, liczone od dnia
uzyskania uprawnień.
Zamawiający przekazuje wzór Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, który należy wypełnić i złożyć na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu - załącznik nr 8 do SIWZ.
UWAGA:
− Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) albo odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
− Zamawiający, zobligowany jest do wzajemnego uznawania dyplomów,
świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
zgodnie z polskim prawem. W tym w szczególności zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w
art. 12 ust 1 ustawy mogą być również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 ze zm.).
− Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust 2 ustawy Pzp).
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inspektora nadzoru – głównego specjalisty z
innymi funkcjami technicznymi na budowie (Ekspert 1 i 2).
Zamawiający wymaga wskazania w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt
b) SIWZ tylko takich usług, które potwierdzą spełnianie warunku postawionego przez
Zamawiającego.
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Uwaga:
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a
jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio
przed tą datą ogłoszonych.
2.
3.

4.

5.

Na potwierdzenie spełniania opisanego powyżej warunku Zamawiający będzie żądał
dokumentów określonych w Roz. VI ust. 1 pkt. b) i c) SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki o których mowa w rozdz V pkt.1 ppkt. 3 niniejszej SIWZ zostaną spełnione
jeżeli Wykonawcy będą je spełniać łącznie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dokumenty o których mowa w
rozdziale VI pkt. 2 litera c składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22 a Ustawy Pzp.
a)

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.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają
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spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 –
23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
1.

Na wykazanie nie podlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów
określonych w Roz. VI ust. 2 SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 16
października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: W
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonych przez zamawiających
innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2019 r., w których, zgodnie z wyborem
zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się
przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem, z tym że:
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1
rozporządzenia zmieniającego, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem;
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
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3. 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.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
1.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
a)
aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b
ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą);
b)
Wykaz wykonanych usług (zamówień) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje/poświadczenia
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
c)
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami dokumenty - zgodnie z
Załącznikiem nr 8 do SIWZ.
UWAGA!
Złożenie na wezwanie Zamawiającego Wykazu wykonanych usług wraz z
dowodami oraz wykazu osób będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona.
Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. b) SIWZ są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. b) SIWZ zawierać będą
kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania
warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie
ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.
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2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, ocena
wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o:
a)

b)

c)

aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy – zgodnie z
Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą);
oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr
2C do SIWZ;
UWAGA!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentu będzie
obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
Podmioty zagraniczne:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. c, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
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Jeżeli Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot,
którego dokument dotyczy).
3.

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a)
formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;
b)
dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy
do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te
nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać
złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii;
c)
jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu –
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i
2B do SIWZ)
d)
dokument potwierdzający wniesienie wadium

4.

Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów.
1)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności opisanej w Rozdziału V ust. 1
SIWZ innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje
wynikające z §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami):
−
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
−
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
−
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
−
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje te roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
3)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1
ustawy.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach
(Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ).
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa
musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
− reprezentowanie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego;
− zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia publicznego;
− złożenie oferty wspólnie;
− prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym
Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty w
formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia (Załącznik nr 2A, 2B oraz 2C do SIWZ) składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
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11)

12)

13)

14)

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie
zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień
dotyczących wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub
oświadczeń.
Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy
podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o
należeniu do niej (Załącznik Nr 2C do SIWZ).
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
może wezwać 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.
Wykaz podstawowych wymaganych dokumentów

L.p.
1.
2.

3.

Dokument
formularz ofertowy
dokumenty potwierdzające uprawnienia osób
podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w
jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa)
aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy Pzp –
zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ

Uwagi
składany razem z ofertą
składany razem z ofertą

składane razem z ofertą

4.

aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1ustawy –
zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ

składane razem z ofertą

5.

dokument potwierdzający wniesienie wadium

składany razem z ofertą

6.

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu

7.

oświadczenie o przynależności lub nie
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z
Załącznikiem nr 2C do SIWZ;

składany razem z ofertą – jeżeli
dotyczy
składany po otwarciu ofert,
w terminie 3 dni od
zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie
internetowej informacji,
o złożonych ofertach.
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8.

wykaz wykonanych usług z załączeniem dowodów
określających czy usługi te zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
SIWZ.

składane po otwarciu ofert, na
wezwanie Zamawiającego przez
Wykonawcę , którego oferta
została najwyżej oceniona

9.

aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej,

składane po otwarciu ofert, na
wezwanie Zamawiającego przez
Wykonawcę , którego oferta
została najwyżej oceniona

10.

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z
imionami i nazwiskami tych osób oraz
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami dokumenty - zgodnie z Załącznikiem nr
8 do SIWZ.

składane po otwarciu ofert, na
wezwanie Zamawiającego przez
Wykonawcę , którego oferta
została najwyżej oceniona

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO,
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza
ponadto formę porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj.
poczty elektronicznej: krzymow@op.pl lub faksu 63 241-30-91 lub 63 241-37-81) ,
przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub
dokumentów pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej.
Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia,
wyjaśnienia – o których mowa w art. 26 ust. 2 f i ust. 3 ustawy jednak – pod
rygorem nieważności – muszą zostać złożone w formie pisemnej.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust.
1 z adnotacją: „Przetarg nieograniczony pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego
podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Krzymów – etap II – OZ.271.2.2019”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający
zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w
dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00
Roman Gęziak – Zastępca Wójta Gminy

VIII. INFORMACJE DOTYCZACE WADIUM
1.
2.
3.
4.

Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł.
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy:
BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003
z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: OZ.271.2.2019 Pełnienie nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie aglomeracji Krzymów – etap II” – wadium wniesione w tej formie musi
wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert,
przelew środków musi być dokonany z konta na konto;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 16669)

5.
6.

7.

UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy
złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz
oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię
poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako
dokument do oferty.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

3.

W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia
ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.
2.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez wykonawcę ofert.
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim,
pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. W razie wątpliwości uznaje się że
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Powyższe dotyczy również wszelkiej
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, prowadzonej pomiędzy
Wykonawcami a Zamawiającym.
Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów
lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii dokumentu lub
oświadczenia, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu lub oświadczenia jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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, którego każdego z nich dotyczą.
Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w
formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje:
a)
dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, e-mail),
b)
przedmiot oferty,
c)
cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto (to jest z
podatkiem VAT) powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
d)
informację dotyczącą kryteriów oceny ofert,
e)
szczegółowy wykaz załączonych dokumentów.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
(osób) podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się
ponumerowanie zapisanych stron.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty
przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną
część stanowią załączniki.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem szczegółowo wskazanym
w Rozdziale XI ust. 2 niniejszej SIWZ oraz pełną nazwą oraz dokładnym adresem
Wykonawcy - zawierającej wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu.
W sytuacji braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku
składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania
oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie
jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi
przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego
reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
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16.

Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające
wymagań ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na
adres:
Urząd Gminy Krzymów
Sekretariat – pokój nr 12
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
w terminie do dnia 28 stycznia 2019r. do godziny 12:30.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
oraz oznakowana napisem:
„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego
podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Krzymów – etap II. Nie otwierać przed godziną 13:00 dnia 28 stycznia
2019 r. – OZ.271.2.2019”
Ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, sala sesyjna. Otwarcie ofert jest
jawne.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego
oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z
adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające
zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt. 2 z dopiskiem
„ZMIANA”.
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na
podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest podać w ofercie odpowiednią
informację oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w
nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem „NIEJAWNE” i wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią
wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419.)” - zaleca się, aby były
trwale, oddzielnie spięte.
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8.

9.

Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i
dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że
stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do
złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom
określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ.
W ofercie należy podać cenę w zł, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po
przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując
ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1
grosza.
Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń
Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie
dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.
Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.
Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust.2
ustawy).
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy).
W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie
ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z niniejszej SIWZ, jak
również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.
Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
W przypadkach, gdy w ofercie będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty,
Zamawiający przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według
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tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.
9.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
załączniku nr 3 do SIWZ (wzorze umowy).

XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
1) Kryterium: cena wykonania zamówienia [CW] – 60% (max 60 pkt):
Liczba punktów w tym kryterium obliczona wg następującego wzoru:
CW = Cn/ Co x 60
gdzie:
CW - cena wykonania zamówienia;
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert;
Co - cena brutto badanej oferty.
2) Kryterium: Czas reakcji [R] – 20% (max 20 pkt):
a)
W powyższym kryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji inspektorów
nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, w przypadku wystąpienia
potrzeby ich udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego
na terenie budowy lub w przypadku koniecznych konsultacji.
b)
Zgłoszenia będą realizowane przez Zamawiającego z pominięciem dni
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.
c)
Wykonawca w ofercie deklaruje skrócenie czasu reakcji w pełnych
godzinach. Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy
niż 24 godziny (maksymalny możliwy do zaoferowania czas reakcji) od dnia
odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej za pośrednictwem faxu, email lub telefonicznie przez Zamawiającego i nie krótszy niż 4 godziny
(minimalny możliwy do zaoferowania czas reakcji)
d)
W przypadku deklarowanego skrócenia czasu reakcji inspektorów
poszczególnych branż Zamawiający przyzna odpowiednio punkty wg
następującego wzoru:
R = R(min)/R(o) * 20
gdzie:
R
R (min)
R(o)
e)

– liczba punktów zdobytych w kryterium czas reakcji
– najkrótszy zaoferowany czas reakcji spośród badanych ofert
– czas reakcji zaproponowany przez Wykonawcę

Wykonawca w celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium
zobowiązany jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

SIWZ, wskazać deklarowany czas reakcji liczbowo jako np.: 5, 8, 16 lub 23
godziny (max 24 godziny).
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji inspektorów
poszczególnych branż na poziomie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował skrócenia czasu reakcji
poniżej standardowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia 24 godzin
i nie przyzna wykonawcy dodatkowych punktów w ramach przedmiotowego
kryterium oceny ofert, Wykonawca otrzyma wówczas „0 pkt” za to kryterium
oceny ofert.
Zaoferowanie czasu reakcji w niepełnych godzinach nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty, lecz punkty zostaną przyznane w takim przypadku tylko
za pełne godziny. Przykładowo: wykonawca wskaże czas reakcji jako 18
godz. i 45 min. na potrzeby oceny ofert zamawiający przyjmie, iż wykonawca
zaoferował skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie do 18 godzin.
Zmawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego czasu reakcji
poniżej 4 godzin. Jeśli Wykonawca wskaże w przedmiotowym kryterium
oceny ofert skrócenie czasu reakcji poniżej 4 godzin w takim wypadku dla
potrzeb ustalenia punktacji Zamawiający przyjmie iż wykonawca wskazał
minimalny czas reakcji w ramach danego kryterium oceny ofert tj. 4 godziny.
Tym samym wykonawca uzyska maksymalnie 20 pkt. (ale do umowy
zostanie wpisany oferowany czas reakcji).
Nie wpisanie czasu reakcji w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu
ofertowym lub też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego
zostanie odczytane przez Zamawiającego jako nie zaoferowanie przez
Wykonawcę skrócenia czasu reakcji i będzie skutkowało nie przyznaniem
Wykonawcy punktów w ramach tego kryterium oceny ofert. Zamawiający
uzna wówczas iż inspektorzy poszczególnych branż wskazanych przez
Wykonawcę do realizacji niniejszej inwestycji będą obecni na placu budowy
lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia
takiej potrzeby przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększania w ofercie
maksymalnego czasu reakcji powyżej 24 godzin. Tego rodzaju działanie
wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na
podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w przedmiotowym
kryterium wynosi 20 pkt.

3) Kryterium: Doświadczenie Inspektora nadzoru– głównego specjalisty [D] –
20% (max 20 pkt):
a)
W powyższym kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie inspektora
nadzoru – głównego specjalisty.
b)
Ocenie zostanie poddana liczba usług wykonanych przez osobę, która będzie
wyznaczona do realizacji zamówienia jako Główny specjalista – Inspektor
nadzoru w okresie ostatnich 10 lat w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
lub kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane) nad robotami budowlanymi obejmującymi swym zakresem
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c)
d)
e)

f)

budowę, przebudowę, modernizację lub rozbudowę sieci kanalizacji o
wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda w
zakresie posiadanych uprawnień.
Oferta w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert może uzyskać
maksymalnie 20 punktów.
Wykonawca w ofercie deklaruje posiadane doświadczenie w pełnych
liczbach.
Zamawiający przewidział, że doświadczenie inspektora nadzoru – głównego
specjalisty nie może być większe niż 5 usług wykonanych przez osobę, która
będzie wyznaczona do realizacji zamówienia jako Główny specjalista –
Inspektor nadzoru (maksymalna możliwa do zaoferowania ilość
świadczonych przez inspektora usług - 5).
W przypadku deklarowania przez Wykonawcę dodatkowo punktowanego
doświadczenia Głównego specjalisty – Inspektor nadzoru Zamawiający
przyzna odpowiednio punkty wg następującego wzoru:
D = D(o)/D(n) * 20
gdzie:
D
D (o)
D (n)

g)

h)

i)

– liczba punktów zdobytych w kryterium doświadczenie inspektora
nadzoru – głównego specjalisty
– doświadczenie inspektora nadzoru – głównego specjalisty
wskazane przez Wykonawcę w badanej ofercie
– największe doświadczenie inspektora nadzoru – głównego
specjalisty wskazane przez Wykonawcę

Wykonawca w celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium
zobowiązany jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ, wskazać deklarowane doświadczenie inspektora nadzoru liczbowo
jako np.: 1, 2 lub 5 zrealizowanych usług (max 5 usług) oraz uzupełnić
tabelkę zamieszczoną bezpośrednio pod III kryterium oceny ofert w
formularzu ofertowym pn: Lista zrealizowanych inwestycji potwierdzająca
spełnianie kryterium nr III. Minimalna liczba zrealizowanych usług
polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy
lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) nad robotami
budowlanymi nad inwestycjami obejmującymi swym zakresem budowę,
przebudowę, modernizację lub rozbudowę sieci kanalizacji o wartości robót
budowlanych nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda w zakresie
posiadanych uprawnień w okresie ostatnich 10 lat podlegająca punktacji w
ramach przedmiotowego kryterium wynosi 1 (min. 1 usługa).
Nie wpisanie minimalnego doświadczenia inspektora nadzoru w miejscu do
tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub też dokonanie tego w
sposób nieczytelny dla Zamawiającego zostanie odczytane przez
Zamawiającego jako nie zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowo
punktowanego doświadczenia inspektora i będzie skutkowało brakiem
punktów w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert.
Nie wpisanie nic lub nie uzupełnienie zamieszczonej w formularzu
ofertowym tabeli pn.: Lista zrealizowanych inwestycji potwierdzająca
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j)

k)

2.

spełnianie kryterium nr III pomimo wskazania liczby inwestycji w miejscu
dotyczących III kryterium oceny ofert skutkować będzie brakiem
przyznanych punktów wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium
oceny ofert. W przypadku wpisania przez wykonawcę inwestycji do tabeli pn
Lista zrealizowanych inwestycji potwierdzająca spełnianie kryterium nr III
bez wskazania liczby tych inwestycji w wyznaczonym do tego polu
formularza ofertowego zamawiający uzna iż liczba zrealizowanych usług jest
równa liczbie inwestycji wskazanych przez Wykonawcę w kompletnie
wypełnionych wierszach w tabeli pn.: Lista zrealizowanych inwestycji
potwierdzająca spełnianie kryterium nr III.
Wykonawca może wskazać w przedmiotowym kryterium oceny ofert więcej
niż 5 zrealizowanych usług w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub
kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane) nad robotami budowlanymi nad inwestycjami obejmującymi
swym zakresem budowę, przebudowę, modernizację lub rozbudowę sieci
kanalizacji o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 000,00 zł
brutto każda w zakresie posiadanych uprawnień w okresie ostatnich 10 lat,
jednakże dla potrzeb ustalenia punktacji Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca wskazał maksymalną liczbę inwestycji w ramach danego
kryterium oceny ofert, tym samym Wykonawca uzyska maksymalnie 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w przedmiotowym
kryterium wynosi 20.

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną
w toku oceny punktację, tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych
ofert obliczona zostanie według wzoru:
Lp = [CW] +[R]+ [D]
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie
CW - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena wykonania
zamówienia”
R - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Czas reakcji”
D - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Inspektora nadzoru–
głównego specjalisty”

3.
4.
5.
6.

Punkty przyznane w każdym kryterium zostaną zsumowane.
Maksymalna, łączna ilość punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi
100.
Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zastosowaniu
matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łączną) liczbę punktów.
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XIV. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

4.

5.

6.

7.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a)
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,
b)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c)
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,
d)
Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
e)
dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
f)
nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
g)
unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Dodatkowe informacje w sprawie zawieranej umowy:
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz zaprosi Wykonawcę, w ustalonym wcześniej terminie, do siedziby Urzędu Gminy
w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, w celu podpisania umowy.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy mogą zostać wezwani
do złożenia umowy regulującej ich współpracę.
Przez odmowę zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez wykonawcę
pisma informującego o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu
i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, a także nie odesłanie w wyznaczonym
terminie podpisanej umowy w przypadku zawierania jej w trybie korespondencyjnym.
W sytuacji takiej Zamawiający będzie mógł skorzystać z procedury z art. 94 ust. 3
ustawy Pzp.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

Zamawiający w oparciu o art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie
żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

KTÓRE

ZOSTANĄ

Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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XVII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust.
1ustawy).
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180
ust. 2 ustawy):
a)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
b)
określenia warunków udziału w postępowaniu,
c)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d)
odrzucenia oferty odwołującego,
e)
opisu przedmiotu zamówienia,
f)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy): w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 pkt
2 ustawy) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust.
5 ustawy).
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182
ust. 6 ustawy).
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 ustawy).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art.180 ust. 4 ustawy).
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (art.180 ust. 5 ustawy).
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10.
11.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g ustawy).
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2:
Nr 2 A
Nr 2 B

–

Formularz ofertowy,

–
–

Nr 2 C

–

Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1
pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy Pzp
(obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23)
ustawy Pzp,
Wzór umowy,
Dokumentacja projektowa,
Przedmiar robót,
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)
Wykaz usług.
Wykaz osób.

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

–
–
–
–
–
–
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA 1 .......................................................................................................................
adres ul. ......................................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………….………….. kraj …………...……………..
nr telefonu.................................................. nr faksu.....................................................................
adres e-mail: …………………………………………..………………………………………...
NIP..................................................., REGON ............................................................................

WYKONAWCA

2*

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

adres ul. ......................................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………….………….. kraj …………...……………..
nr telefonu.................................................. nr faksu.....................................................................
adres e-mail: …………………………………………..………………………………………...
NIP..................................................., REGON ............................................................................
WYKONAWCA 3* ......................................................................................................................
adres ul. ......................................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………….………….. kraj …………...……………..
nr telefonu.................................................. nr faksu.....................................................................
adres e-mail: …………………………………………..………………………………………...
NIP..................................................., REGON ............................................................................

w przypadku

złożenia oferty przez konsorcjum firm poza podaniem ich nazw, należy

wskazać Lidera konsorcjum/Pełnomocnik* z podaniem jego siedziby i danych kontaktowych
Nazwa Lidera konsorcjum:...........................................................................................................
Siedziba Lidera konsorcjum: .......................................................................................................
Adres Lidera konsorcjum: ...........................................................................................................
Adres do korespondencji Lidera konsorcjum: ………………………...………………………
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ul. ........................................... kod ……………………….. miasto ……………….…………..
kraj …………...……………..
nr telefonu.................................................. nr faksu.....................................................................
adres e-mail: …………………………………………..………………………………………...
NIP..................................................., REGON ............................................................................

*wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
Imię i nazwisko ………………………...………………………….
nr tel ………………..……….........
nr faksu ………………………...………………………….
adres e-mail...............................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
Imię i nazwisko ………………………...………………………….
nr tel ………………..……….........
nr faksu ………………………...………………………….
adres e-mail...............................................................

Zamawiający:

Gmina Krzymów
z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów –
etap II.”
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oświadczamy, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie
objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za łączną Cenę Ryczałtową:
za cenę brutto: ......................................................................................................................... zł,
słownie: . .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................... zł
w tym kwota netto: ...................................................................................................................zł,
słownie: . .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................... zł
podatek VAT (……….. %): .....................................................................................................zł,

KRYTERIUM II: PROPONOWANY CZAS REAKCJI INSPEKTORÓW NADZORU
INWESTORSKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ w przypadku wystąpienia
potrzeby udziału inspektorów nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych branż w
czynnościach podejmowanych przez zamawiającego na terenie budowy lub w
przypadku koniecznych konsultacji z zamawiającym deklarujemy, iż inspektorzy o
których mowa powyżej będą obecni na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego
w ciągu: ………………………………………………………………. godzin od zgłoszenia
takiej potrzeby przez Zamawiającego.
(minimum 4 godziny, maximum 24 godziny od odbioru przez Wykonawcę informacji
przekazanej przez Zamawiającego.)

KRYTERIUM III: DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU – GŁÓWNEGO
SPECJALISTY [D] – 20% (MAX 20 PKT) – ………………………………..
(minimum 1 usługa wykonana przez osobę, która będzie wyznaczona do realizacji
zamówienia, maximum 5 usług wykonanych przez osobę, która będzie wyznaczona do
realizacji zamówienia. Nie wpisanie nic lub nie uzupełnienie poniżej zamieszczonej tabeli
pomimo wskazania liczby inwestycji w miejscu dotyczących III kryterium oceny ofert
skutkować będzie brakiem przyznanych punktów wykonawcy w ramach przedmiotowego
kryterium oceny ofert. W przypadku wpisania przez wykonawcę inwestycji do tabeli bez
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wskazania liczby tych inwestycji w wyznaczonym do tego polu zamawiający uzna iż liczba
zrealizowanych usług jest równa liczbie kompletnie wypełnionych wierszy w tabeli poniżej).

Lista zrealizowanych inwestycji potwierdzająca spełnianie kryterium nr III

L.p.

Nazwa
zamówienia

Podmiot, na
rzecz którego
realizowane
były usługi

Przedmiot
wykonywanych
usług (należy
opisać w sposób
umożliwiający
weryfikację
spełnienia
kryterium oceny
ofert)

Wartość
robót nad
którymi
sprawowany
był nadzór
[PLN]

2

3

4

5

1
1.
2.
3.
4.
5.

Termin

początek
(data: m-c,
rok)

zakończenie
(data: m-c,
rok)

6

7

Oświadczam/y, że:
1.

Zapoznałem się/ zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

2.

Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający

3.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.

Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.

5.

Wadium zostało wniesione w formie: ……………………………………………………
………................................................................................................................................
Wadium należy zwrócić na nr konta:
…………………………………………………………………………………………
w banku: ……………………………………………………………………………….

6.

Akceptujemy wzór umowy (zgodnie z załączonym do SIWZ Załącznikiem nr 3),
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7.

Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie do 30.10.2020r. (Zamawiający
wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie określonym w
SIWZ). Zobowiązujemy się przy tym bezroszczeniowo do przedłużenia terminu
wykonania przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do zakończenia przez
Wykonawcę robót budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru
końcowego, jeżeli zaistnieje taka sytuacja.

8.

Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać:
1) sami.**
2) zamierzamy zlecić podwykonawcom**

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia
poniższe:

Wskazanie części zamówienia, które zamierzamy zlecić
podwykonawcy

Nazwa i adres firmy
podwykonawczej

Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić):
□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 10 osób i roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),
□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 50 osób i roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),
□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów euro).
10. Oświadczam/-y/, że niniejsza oferta na stronach od nr ……..do nr …….., zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Zastrzeżenie wykonawcy:

9.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Uzasadnienie (należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa):
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
UWAGA!

11.

12.

13.

14.

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. W myśl art. 86 ust. 4
cytowanej ustawy wykonawca nie może zastrzec informacji, które Zamawiający podaje
podczas otwarcia ofert, dotyczących „nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach”. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
Zamawiający poinformował mnie o przysługujących mi prawach i obowiązkach
wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 poprzez zamieszczenie stosowanych zapisów w SIWZ i
Ogłoszeniu o zamówieniu z którym się zapoznałem/am.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w
niniejszym postępowaniu osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru dla
zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”
spełniającą warunki opisane w SIWZ – będzie Pan/Pani ……… posiadający/ca
uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych nr ..........................................
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w
niniejszym postępowaniu osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
spełniającą warunki opisane w SIWZ – będzie Pan/Pani ……… posiadający/ca
uprawnienia nr ..........................................
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15. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w

niniejszym postępowaniu osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora w specjalności
inżynieryjnej drogowej spełniającą warunki opisane w SIWZ – będzie Pan/Pani ………
posiadający/ca uprawnienia nr ..........................................
16. Należne wynagrodzenie w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w
niniejszym postępowaniu należy przelać na podany poniżej numer rachunku bankowego
……………………………………......................................................................................
……………………………………………………………………………………………

............................................., dn. .............................

..........................................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 A do SIWZ

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II” oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale V SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych

przez

zamawiającego

w

Rozdziale

V SIWZ,

polegam

na

zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ………………….……………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie:………….…………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2 B do SIWZ

Wykonawca:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie aglomeracji Krzymów – etap II” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczy niniejszego postępowania).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
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ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….…………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2C do SIWZ
................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje
Zamawiającemu poniższe oświadczenie (oświadczenie nie może być złożone wraz
z ofertą).

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 798, 50 i 1637),
o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, co następuje:
1.
2.

3.

Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*.
Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 798, 50 i 1637)
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu „Pełnienie nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie aglomeracji Krzymów – etap II ", prowadzonym przez Gminę Krzymów.
Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 798, 50 i 1637) z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu „Pełnienie nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie aglomeracji Krzymów – etap II ", prowadzonym przez Gminę Krzymów:
Nazwa podmiotu………………..……………………..……………………………………
Nazwa podmiotu………………..……………………..……………………………………

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
...…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z Wykonawców osobno.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297
Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

...................................................
miejscowość, data

.....................................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

UWAGA !!!
Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),
samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).
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Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy

Umowa nr OZ.272. ………. . 2019
(dotyczy postępowania nr OZ.271.2.2019)

zawarta w dniu ............................................. w Krzymowie pomiędzy
Gminą Krzymów z siedzibą w Krzymowie, ul Kościelna 2, 62-513 Krzymów,
NIP: 665-27-37-020, REGON: 311019183, tel. 63 241 32 80, fax: 63 241 30 91,
e-mail: krzymow@op.pl
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez
Danutę Mazur – Wójta Gminy Krzymów
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką

pod

firmą

„………”

z

siedzibą

w

………....

(wpisać

tylko

nazwę

miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr
…… do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez .......... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr ……………… do umowy ,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …,
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”
z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać
adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr …… do umowy, NIP ……………, REGON
…………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr …………..do umowy ,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
.................................................................................
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy – w przetargu
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nieograniczonym - została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania „Pełnienie nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie aglomeracji Krzymów – etap II”, zwanego dalej „usługą” oraz w okresie
obowiązywania gwarancji i rękojmi.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z niniejszą Umową przy przestrzeganiu
przepisów prawa, jak również zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej
obowiązującymi w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca zapewni określone w Ofercie i w „SIWZ w rozdziale III - Opis Przedmiotu
Zamówienia” środki do skutecznego i efektywnego prowadzenia nadzoru.
4. Strony oświadczają, że zawarły umowę w pełni polegając na wzajemnych
oświadczeniach i zapewnieniach objętych ich treścią.
5. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
c) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiar robót
6. Zamawiający wymaga, aby odpowiedni inspektor nadzoru był obecny na terenie budowy
co najmniej dwa razy w tygodniu, oraz na każde wezwanie Zamawiającego w przypadku
wystąpienia potrzeby udziału inspektora nadzoru w czynnościach podejmowanych przez
Zamawiającego na terenie budowy lub w przypadku koniecznych konsultacji z
Zamawiającym. Zgłoszenia potrzeby udziału inspektora nadzoru poszczególnych branż
będą realizowane przez Zamawiającego z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy,
w godzinach od 8:00 do 18:00, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia tego
udziału w terminie _____ godzin (minimum 4 godziny, maksymalnie w ciągu 24 godzin)
od dnia otrzymania zgłoszenia. Ponadto inspektor nadzoru zobowiązany będzie do
udziału w radach budowy w terminach podanych przez Zamawiającego, jednak nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby osobowe do
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.
7. Osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II” spełniającą warunki
opisane w SIWZ – jest Pan/Pani ……… posiadający uprawnienia w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia nr
.......................................... zwany/a dalej „Inspektorem Nadzoru”.
8. Osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych spełniającą warunki
opisane w SIWZ – jest Pan/Pani ……… posiadający uprawnienia nr
..........................................
9. Osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora w specjalności inżynieryjnej drogowej
spełniającą warunki opisane w SIWZ – jest Pan/Pani ……… posiadający uprawnienia nr
..........................................
10. Szczegółowy opis robót budowlanych, które są objęte nadzorem na podstawie niniejszej
umowy zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót oraz przedmiar robót – stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
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11. Szczegółowy zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego został wskazany w punkcie III.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze wspólnego słownika
zamówień – CPV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik
do niniejszej umowy.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

§2
Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
działał przy realizacji Inwestycji w imieniu Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w sposób zapewniający:
1) osiągnięcie podstawowego celu jakim jest realizacja Inwestycji zgodnie z jej
założeniami dotyczącymi osiągnięcia efektu końcowego, zakresu, jakości, budżetu i
terminu ukończenia inwestycji,
2) rozliczenie wszystkich wydatków dotyczących Inwestycji, przy uwzględnieniu
wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, o której mowa w §2
ust. 9 lit c)
Zakres obowiązków Wykonawcę objętych Umową określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy, SIWZ oraz niniejszej umowie.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych czynności z należytą
starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu przez Zamawiającego
dokumentacją projektową, oraz pozostałymi dokumentami, projektami itp. a także
wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi i prawnymi dotyczącymi Robót Budowlanych.
Wykonawca będzie dokonywał odbioru poszczególnych etapów Robót Budowlanych
wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że zostały one wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót Budowlanych a
także przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowiązany, do tego aby Roboty Budowlane zostały wykonane z
zachowaniem przepisów prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z
uwzględnieniem należytej staranności i w sposób gwarantujący pełne zabezpieczenie
interesów Zamawiającego.
Jeżeli w czasie wykonywania Umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych
robót lub zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej,
Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i
dokonania szczegółowej weryfikacji zmienionego zakresu Robót Budowlanych. Decyzję
o konieczności wykonania robót dodatkowych podejmie Zamawiający.
Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada stosowną wiedzą i umiejętności przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje
i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;
b) przeciwko Wykonawcy nie toczy się żadne postępowanie ani czynności przed sądami,
organami administracyjnymi ani trybunałami arbitrażowymi, które mogłyby wpłynąć
na jego zdolność do wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy, ani też
według wiedzy Wykonawcy, nie ma groźby wszczęcia takich postępowań lub podjęcia
takich czynności w przyszłości.
c) ma świadomość, że przedmiot umowy jest objęty dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
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lata 2014-2020; Oś priorytetowa 4: Środowisko; Działanie 4.3: Gospodarka wodnościekowa; Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa; w ramach umowy o
dofinansowanie o numerze: RPWP.04.03.01-30-0025/17-00
10. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego został wskazany w punkcie III. Opis przedmiotu
zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze wspólnego słownika zamówień – CPV
SIWZ.
11. Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje Inspektora Nadzoru na każde
telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie Zamawiającego bądź miejscu
przez niego wskazanym.;
12. Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru była
w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku
do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.
13. Wykonawca działa w imieniu Zamawiającego i zobowiązuje się do wykonywania swoich
obowiązków z należytą starannością i dbałością o interes publiczny, w szczególności do
niedopuszczenia do niegospodarności i wadliwości wykonania prac budowlanych
podczas realizacji nadzorowanych prac.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom
trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia
15. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy określają obowiązujące
przepisy w tym Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz.
1202 ze zm.).

1.

2.

3.

4.
5.

§3
Termin realizacji inwestycji
Okres pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II” uzależniony jest od
terminu wykonania robót budowlanych, przez Wykonawcę Robót Budowlanych.
Przewidywany okres świadczenia usługi do 30.10.2020 roku.
Przewidywany harmonogram wykonywania usługi:
a) Okres nadzorowania robót budowlanych – od dnia podpisania umowy do dnia
30.10.2020 roku. Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane określa
się na luty/marzec 2019 roku;
b) Termin sporządzenia Protokołu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym
Wykonanych Robót Budowlanych – do 30 dni od daty podpisania Protokołu
końcowego odbioru robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji
zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego zadania.
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Wykonawca
zobowiązuje się bezroszczeniowo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
zamówienia o czas niezbędny do zakończenia przez Wykonawcę Robót Budowlanych
nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru końcowego, jeżeli zaistnieje taka
sytuacja.
Wykonawca zostanie poinformowany o dacie rozpoczęcia nadzorowania robót
budowlanych najpóźniej na 5 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań i udziału w
kontrolach, o których mowa w opisie przedmiotu umowy, w okresie do upływu roku po
zakończeniu ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych.
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6.
7.

1.

2.

1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest także do pełnienia nadzoru i wykonania usługi inspektora
nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
Za wykonywanie prac, o których mowa w ust. 5 i 6 Wykonawcy nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.
§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1) umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego
przed organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z
wykonywaniem Umowy,
2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do
wykonania Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest
zobowiązany Wykonawca
3) współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy
4) dokonywania odbiorów zrealizowanych prac,
5) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy,
6) zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego nad Inwestycją.
Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:
1) komplet dokumentacji projektowej robót budowlanych będących przedmiotem
nadzoru inwestorskiego – 1 egz. wersji papierowej dokumentacji.
2) kopie Umów z Wykonawcami Robót Budowlanych – w terminie do 5 dni roboczych
licząc od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót wyłonionym, w drodze
postępowania przetargowego.
§5
Raporty
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia następujących raportów:
1) raportu otwarcia – w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy z wykonawcą robót
budowlanych (na podstawie przekazanej dokumentacji przez Zamawiającego);
2) raportów miesięcznych z postępu realizacji Inwestycji, które będą zawierały m.in.
informację o postępie prac, ewentualnych opóźnieniach, kontrolę i rejestrację
postępu robót/usług/dostaw, rejestrację zmian projektowych i wykonawczych,
dokumentację fotograficzną z postępu prac itp., w terminie do 10-go dnia każdego
kolejnego miesiąca, począwszy od momentu zawarcia umowy z wykonawcą robót
budowlanych
3) raportu końcowego, zawierającego pełne podsumowanie wszystkich działań
podjętych podczas realizacji Inwestycji – w terminie 10 dni od dnia zakończenia
Inwestycji,
4) innych raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji
wymaganych przez inne jednostki, np. GUS itp., w okresie do upływu roku po
zakończeniu ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych.
Zamawiający wymaga ponadto uczestnictwa Wykonawcy w ewentualnych kontrolach i
udzielanie odpowiedzi na pytania takich instytucji jak m.in.: Urząd Marszałkowski w
Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu w okresie do upływu 5 lat po zakończeniu ostatnich
prac budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych.
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma łączne
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… złotych netto
(słownie złotych netto: ………………………………………………………………..….)
podatek
VAT
…….%
..………………………
złotych
(słownie:
………………………………………………….. złotych), ……………………………
złotych brutto (słownie złotych: ……….……………………………………………… )
Wynagrodzenie obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem
Umowy, w tym podatek VAT oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw
zależnych do wszelkich utworów wytworzonych w związku z realizacją Umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne w częściach po wykonaniu czynności nadzoru
inwestorskiego i po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania usługi.
Faktury za nadzór inwestorski będą wystawiane proporcjonalnie do wartości odebranych
robót budowlano-montażowych. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie
zatwierdzony bez uwag protokół odebranych robót budowlano-montażowych.
Zatwierdzenie protokołu przez Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do wystawienia
faktury. Wysokość faktury będzie proporcjonalna do postępu finansowego Robót
Budowlanych wykazanych w protokole.
Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia
określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
Faktura końcowa w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy
zostanie zapłacona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu Końcowego oraz
po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wymaganych rozliczeń i raportu końcowego, o
którym mowa w §5 ust. 1 pkt 3).
Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego po przedstawieniu i sprawdzeniu
faktur, lecz nie częściej niż raz w miesiącu.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur częściowych.
Szacunkowa procentowa ocena postępu wykonania prac będzie dokonywana przez strony
po zakończeniu każdego miesiąca i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu
miesięcznego, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1).
Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację (raporty, o
których mowa w §5, dokumentację finansową Inwestycji, etc.) w takiej formie i tak
szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia kwoty wystawionej
faktury.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury złożonej w siedzibie
Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
Do każdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone dowody
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji
usług, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym
(jeżeli dotyczy)
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o
których mowa wyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za
odebrane usługi – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów.
54

OZ.271.2.2019

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o
żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy, w przypadku istnienia wątpliwości co do wysokości kwoty należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
jeżeli
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru,
na co ten wyraża zgodę.
21. Razem z rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze
Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za
podzlecone usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.
22. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

1.

2.
3.
4.

§7
Potencjał Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
złożoną Ofertą.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji
usługi będącej przedmiotem Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania Umowy personel wskazany w
Ofercie.
W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) kserokopie uprawnień osób wskazanych przez Wykonawca w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale V SIWZ oraz
dokumenty potwierdzające, że osoby te są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej. Jeśli dokumenty nie będą potwierdzały posiadania
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5.

6.

7.

wymaganych uprawnień przez wskazane w ofercie osoby lub osoby te nie będą
objęte obowiązkowym ubezpieczeniem Wykonawcy, Zamawiający będzie
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500 zł, za każdy
stwierdzony przypadek. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest
w terminie 3 dni przedstawić Zamawiającemu inną osobę, spełniającą wymagania
określone w rozdziale V SIWZ. W sytuacji nie przedstawienia danych osoby lub
przedstawienia danych osoby niespełniającej wymagań, Zamawiający będzie
uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia
Wykonawcy dodatkowo kary umownej z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn
dotyczących Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6
ust. 1 Umowy. Niezależnie od naliczenia kary umownej Zamawiający uprawniony
jest do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
b) kserokopie referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie ilości
usług nadzorczych przez wskazanego przez Wykonawcę w celu wykazania
spełniania kryterium oceny ofert „Doświadczenie inspektora nadzoru – głównego
specjalisty” w postępowaniu wskazanego w rozdziale XIII SIWZ. Jeśli dokumenty
nie będą potwierdzały posiadania doświadczenia przez wskazaną w ofercie osobę,
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Niezależnie od powyższego
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni przedstawić Zamawiającemu inną
osobę, spełniającą wymagania określone w rozdziale XIII SIWZ. W sytuacji nie
przedstawienia danych osoby lub przedstawienia danych osoby niespełniającej
wymagań, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej z tytułu
wypowiedzenia umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 30%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Niezależnie od naliczenia kary
umownej Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania od
Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobligowany jest zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki,
w tym środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany zorganizować pracę w stopniu zapewniającym należyte
wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających zarówno z obowiązującego
prawa, jak i Umowy. Wykonawca musi uwzględnić także ryzyko związane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót Budowlanych,
zmniejszenie intensywności prac w pewnych okresach).
Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował
przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w zakresie usług, do realizacji których
te zdolności są wymagane). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym
zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§8
Zmiana Inspektora/Inspektorów
Do realizacji zamówienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana
którejkolwiek z osób, o której mowa w zdaniu powyżej w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Wykonawca może zaproponować zmianę:
a) osoby która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru
b) innych ekspertów o których mowa w SIWZ
przedstawionych w ofercie, informując o tym Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków określonych w SIWZ dla nowej osoby. Zamawiający zobowiązany jest zająć
stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zmiana taka jest możliwa
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku nie zajęcia przez
Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku
Wykonawcę uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę. Zmiana w/w osób możliwa
będzie tylko w przypadku zastąpienia tych osób przez osoby posiadające nie gorsze niż
wskazane przez Wykonawcę w ofercie i wykazie osób kwalifikacje, uprawnienia i
doświadczenie. Wykonawca w przedmiotowej sytuacji zobowiązany będzie przedłożyć
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu
wykluczeniu stosowne oświadczenia i dokumenty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, która pełnić będzie funkcję
Inspektora Nadzoru w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy;
c) jeżeli zmiana staje się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja osoby, która pełnić będzie funkcję
Inspektora Nadzoru itp.
Zamawiający może żądać zmiany osoby Inspektora Nadzoru, jeżeli uzna, że osoba
Inspektora nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub współpraca z
nim nie układa się właściwie. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać
będzie uzasadnienie.
Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę Inspektora Nadzoru zgodnie z żądaniem
Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba
musi spełniać wymagania określone w SIWZ.
W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyżej Wykonawca nie będzie
mógł zapewnić nowej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie
personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie
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zastąpiony, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie
tymczasowego zastępcy spełniającego wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową
nieobecność członka personelu, chyba że wypowie umowę na podstawie ust. 6 powyżej.
§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez
umowę podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy,
zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące usługi:
wskazać zakres usług, które zlecone zostaną Podwykonawcy oraz podać firmy
podwykonawców…………………………….……………………………………………
……………………………………………
Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za opóźnienie w dotrzymaniu
tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za
każdy dzień opóźnienia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 4 jest dłuższy, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
6. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
7. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych
tą umową.
8. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na
zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu jest: …………………………………………………
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o
którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

1.

2.
3.

§10
Kontakty
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz
nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego są:
a) …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. – koordynatora projektu
b) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest Inspektor
Nadzoru.
Korespondencja dotycząca realizacji Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą
elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej:
Do Zamawiającego:
Nazwisko
Imię
Adres
Telefon
Fax
e-mail

Do Wykonawcy:
Nazwisko
Imię
Adres
Telefon
Fax
e-mail
4.

Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynności jest obowiązany zastosować się
do wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami
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niniejszej Umowy, postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

§11
Poufność
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, niezbędne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie
zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej w dniu zakończenia Robót, tj. odbioru
planowanych obiektów.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umową nie
będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę lub zaangażowany przez niego personel
bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
Wykonawca oraz jego personel nie będą wykorzystywać żadnych powyższych
dokumentów i informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiający z
tytułu naruszenia powyższych postanowień o poufności.
Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania
umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i
zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani
rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie
będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im
informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca
zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać
dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno
podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
§12
Kary umowne
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
a) stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy lub też realizuje go niezgodnie z Umową, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni - w
wysokości 10% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w §6 ust. 1 (wraz z
podatkiem VAT) Umowy za każde zdarzenie;
b) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie, w
wysokości 0,2% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 (wraz z
podatkiem VAT) Umowy za każdy dzień opóźnienia, z żądaniem wyrównania
zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy;
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c)

2.

3.

4.

za podjęcie czynności lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Zamawiającego
bez jego zgody w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,
d) za podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia
Zamawiającego względem Wykonawcy Robót Budowlanych, w szczególności
potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności,
które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie, w wysokości 1.000,00
zł za każdy przypadek;
e) za wprowadzenie zmian w składzie personelu (Inspektora Nadzoru) z naruszeniem
zasad określonych w umowie, w szczególności bez uzyskania wcześniejszej
pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,
f) za brak stawiennictwa w dniu odbioru robót budowlanych i innych prac
przedstawionych do odbioru przez Wykonawcę Robót Budowlanych, o których
Wykonawca został prawidłowo powiadomiony, w wysokości 500,00 zł za każdy
przypadek niestawiennictwa;
g) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
20% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 (wraz z podatkiem
VAT) Umowy;
h) z tytułu opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z realizacji Umowy, w
tym m.in.: składania raportów, o których mowa w §5 – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 (wraz z podatkiem VAT) za
każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu ich wykonania,
i) za brak cotygodniowej obecności inspektora na placu budowy, oraz za brak udziału
w radach budowy, o których mowa w § 1 ust. 6 – w wysokości 500 zł brutto za
każde udokumentowane zdarzenie oddzielnie,
j) za niedotrzymanie terminu stawiennictwa na placu budowy na zgłoszenie
Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 6, za przekroczenie terminu ponad
jedną i więcej godzin – w wysokości 500 zł brutto za każde udokumentowane
zdarzenie oddzielnie,
Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie podwykonawstwa z
tytułu:
a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 10%
wartości
brutto
tej
części
wynagrodzenia,
która
należna
jest
Podwykonawcy/Podwykonawcom;
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości
0,5% wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna jest
Podwykonawcy/Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu
terminu zapłaty do dnia zapłaty;
Jeżeli łączna suma kar umownych wyniesie ponad 30% wartości Wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy Zamawiający, może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym z jednoczesnym zachowaniem prawa do kar umownych
określonych w ust. 1 pkt a).
Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego
pełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. Strony zastrzegają
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5.

6.
7.

8.
9.

sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z wyłącznej
winy Zamawiającego w wysokości 20 % (wynagrodzenia brutto), o którym mowa w § 6
ust. 1 Umowy, z wyłączeniem odstąpienia w trybie art. 145 Ustawy Pzp oraz
przewidzianych w niniejszej umowie.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności z winy Zamawiającego obowiązują odsetki
ustawowe.
Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny płatność faktury w całości, lub w
części w przypadku niewywiązania się Wykonawcy zamówienia z któregokolwiek
zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy
zamówienia odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ani żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym.

§13
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy, w szczególności:
− nie dostosował się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego
mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia
jego obowiązków wynikających z umowy, co wpływa na właściwą i
terminową realizację usługi,
− gdy Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez
akceptacji Zamawiającego;
b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przez okres
14 dni.
c) Zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do
niego stała się bezskuteczna.
d) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z
wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.
e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania
działalności przez Wykonawcę .
f) Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych.
g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca dokonując zmiany osób (Inspektora Nadzoru)
przedstawionych w ofercie nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, której kwalifikacje i
doświadczenie będą potwierdzać spełnianie warunków określonych w SIWZ dla
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3.

4.

5.
6.

7.

1.

2.

Wykonawcy, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy w terminie 30
dni od daty doręczenia zawiadomienia go o tym fakcie.
Zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
Konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 16 niniejszej umowy, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące postanowienia szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień
odstąpienia;
b) strony wspólnie ustalą wartość wykonanych usług i ustalą należne Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy niepłacone;
c) Wykonawca wykona zaległe raporty na dzień dokonania wypowiedzenia umowy
oraz podejmie działania, które zapewnią bezproblemowe przejęcie obowiązków
przez Zamawiającego lub osobę trzecią wskazaną przez niego.
W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem
umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do potrącenia tych kosztów z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
§14
Rozwiązanie umowy przez Wykonawcę
Wykonawca może, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doręczonym
Zamawiającemu, rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający:
a) zwleka bez uzasadnienia z zapłatą wynagrodzenia powyżej 60 dni od daty upływu
limitu czasu określonego w § 6 ust. 13,
b) wstrzyma realizację umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy .
W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w sytuacji określonej w ust. 1 lit.
a), b) należy mu się wynagrodzenie należne za okres wykonywania umowy, liczony od
daty rozpoczęcia.
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§15
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w
niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w
niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
3. Warunki zmiany wynagrodzenia, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub
umówionego terminu wykonania zadania, jakie w umowie dopuszcza Zamawiający na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić w następujących przypadkach:
1) w zakresie warunków wykonywania przedmiotu zamówienia:
a) Zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych
specjalistów (Inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne
legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w
postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
b) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
c) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, w postaci pisemnej zgody
Zamawiającego. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy,
na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji
umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w
toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem
okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego.
e) Zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie
wymagane były w SIWZ (zmiana kluczowego personelu (inspektorów nadzoru)
wykonawcy na warunkach określonych w § 8 niniejszej umowy).
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy:
a) jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy
w tym także przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy Robót
Budowlanych, opóźnieniami przekazania terenu realizacji robót;
b) jeżeli będzie to spowodowane podpisaniem aneksu z Wykonawcą Robót
Budowlanych przedłużającym termin wykonania zadania;
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c) z powodu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowej
inwestycji zmieniającego zasady i terminy jej realizacji;
d) w przypadku kolizji, przeszkód ukrytych, nie powstałych z winy
Zamawiającego, ani z winy Wykonawcy (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/
niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych),
e) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z SIWZ; Przez pojęcie „Siły Wyższej” rozumie się wszystkie przypadki
o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do
uniknięcia, które zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na
przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury,
epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp. Wystąpienie powyższej
przesłanki umożliwia również wprowadzenie zmian w zakresie sposobu
realizacji Umowy;
f) zawieszenia nadzorowanych robót przez Zamawiającego, opóźnieniami w
realizacji nadzorowanych robót;
g) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od
typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania
odbiorów; (np. długotrwałe (minimum 5 dni) opady atmosferyczne, mrozy,
klęski żywiołowe);
W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół
określający przyczynę zmiany i określony nowy termin realizacji zadania.
Termin zakończenia robót i pełnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami
może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem
do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
h) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego;
i) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, przez
Zamawiającego;
j) konieczności realizacji zaleceń organów administracji architektoniczno
budowlanej;
k) przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub
innych instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
l) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń
itp., za wyjątkiem zawinionych przez Wykonawcę,
m) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów
wymaganych przepisami lub niniejszą umową, do których przekazania był
zobowiązany;
n) wstrzymania wykonania prac przez uprawnione organy;
o) zmianą prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany
zakresu lub harmonogramu pracy.
p) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie również w
przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na
skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
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− przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiającego,
− przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące
następstwem zaistnienia siły wyższej),
− ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w
dokumentacji projektowej,
− konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy,
− konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu
umowy,
− odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli
nieruchomości do celów realizacji inwestycji,
− inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania
innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w
prowadzeniu robót,
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski
wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z
określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i
sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego,
oraz podpisane aneksy do umowy.
q) zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego, dla którego świadczona jest
usługa nadzoru inwestorskiego – niezależnie od przyczyn, z wyłączeniem
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia
potrzeby realizacji robót dodatkowych,
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w
przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej wykonania Robót,
pociągających za sobą konieczność zmiany Umowy, spowodowanych zmianami
w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej,
b) zmiany w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiany w wiedzy
technicznej.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną uzasadnionymi
przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot
umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający
w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna
dla Zamawiającego, w szczególności:
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5)

6)

7)

8)

a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi
przez wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,
c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy;
d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań
technologicznych/ technicznych lub materiałowych),
e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,
zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, która będzie możliwa w przypadku stwierdzenia wad lub braków
dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu
umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202). Zmiany
będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i
będą wynikały ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu
zamówienia lub będą niezbędne ze względu na konieczność prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania.
Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wartości umowy wynikające z robót
niewykonanych lub zmiana zakresu rzeczowego (niezwiększająca ogólnej wartości
umowy).
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o którym mowa w ustawie
w dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz.
2215), jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiana taka, rozumiana jako suma wzrostu kosztów realizacji
zamówienia publicznego wynikająca z wpłat na pracowniczy plan kapitałowy przez
podmiot/podmioty zatrudniający/zatrudniające uczestniczący/uczestniczące w
realizacji niniejszej umowy lub jako zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy
również w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę. Zmiana będzie możliwa na pisemny wniosek
wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w wynagrodzeniu w przypadku zmian
stawki podatku od towarów i usług.
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9) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku zmian banków
lub numerów kont bankowych Stron.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody
zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
5. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w
Umowie:
1) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie,
2) zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w Umowie,
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca:
a) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania
restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i
wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie,
przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia
warunki udziału w Postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
Umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego podwykonawców,
4) zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian
jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na usługi, i jednocześnie jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
6. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do
charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru
Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
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7.
8.
9.

1.

2.

3.

4.

5.

1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w Postępowaniu o
udzielenie zamówienia, to w tym Postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział
inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z Umowy,
4) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 5 w
pkt. 3).
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z
obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).
Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ
okoliczności określone w opisanych powyżej przypadkach.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§16
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej Umową, na
kwotę nie niższą niż kwota łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy kserokopię
polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem zapłaty
należnej składki lub rat składki zgodnie z polisą.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności umowy ubezpieczenia, o której
mowa w ust. 1, przez cały okres trwania Umowy. Wykonawca doręczy Zamawiającemu
nie później niż 14 dni przed datą wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej lub w terminie 7
dni od daty wymagalności składki lub jej raty, dokumenty potwierdzające odpowiednio:
ustanowienie, przedłużenie lub uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nie
mniejszym, aniżeli wynikający z Umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki lub jej raty.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ubezpieczenia
przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dopełnienia obowiązku
właściwego ubezpieczenia, jednocześnie określając mu termin zawarcia tego
ubezpieczenia. Po upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo
zawarcia i utrzymania w mocy odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy
odliczając cenę ubezpieczenia od kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na
podstawie Umowy.
Kserokopia aktualnej polisy OC wraz z dowodem opłacenia należnych składek stanowi
Załącznik nr ………. do Umowy.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

§17
Prawa autorskie
Powstałe w wyniku realizacji Umowy raporty oraz inna dokumentacja są przedmiotem
prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.).
Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa
poniżej, nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod
względem czasowym, czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne
podmioty bez żadnych ograniczeń.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich
utworów jakie powstaną w ramach realizacji Umowy z chwilą ich odbioru. Z tą chwilą
Zamawiający nabywa także własność nośników, na których te utwory utrwalono i
przekazano.
Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za:
1) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów
powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
2) korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w
Umowie,
3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na
rozporządzanie i korzystanie z utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy,
4) wyrażenie zgody, a na wypadek nieskuteczności tego oświadczenia – każdorazowe
wyrażenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian, uzupełnień lub
poprawek do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy
nośnikach oraz dowolną techniką znaną w chwili zawarcia Umowy, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym
wprowadzenie do pamięci komputera i cyfrowa obróbka,
2) stosowanie utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy w toku
procesu inwestycyjnego, którego dotyczy Umowa,
3) wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy opracowań wchodzących w
skład utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
4) oddawanie do używania oryginałów albo egzemplarzy opracowań wchodzących w
skład utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie
umowy najmu, użyczenia lub na innej podstawie prawnej.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego:
1) zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań części lub całości utworów powstałych w
ramach realizacji przedmiotu Umowy (modyfikacji, twórczych przeróbek, adaptacji
itp.) w ramach inwestycji objętej Umową, a także przenosi na Zamawiającego prawo
do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do części lub
całości utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
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2) wyraża zgodę na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek przez
Zamawiającego, a na wypadek nieskuteczności tego oświadczenia zobowiązuje się do
każdorazowego wyrażenia zgody na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek
do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, proponowanych
przez Zamawiającego, pod warunkiem, że proponowane zmiany, uzupełnienia lub
poprawki nie będą naruszały obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
7. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw osób
trzecich będących twórcami lub współtwórcami utworów powstałych w ramach realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą
odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej
z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi
jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub
pośrednio z utworami powstałymi w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§18
Dostęp do informacji publicznej/Ochrona danych osobowych
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 poz. 2058 ze zm.), która podlega
udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę
na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 i 4 §18 niniejszej umowy
dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do
zasobów systemów informatycznych Urzędu Gminy Krzymów.
Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1, które będą
przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie
przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych
w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub
w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub
danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w
przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie.
Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po
rozwiązaniu Umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z
niniejszej Umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników
Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania
niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji
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opisanych w niniejszym paragrafie lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub
mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu
Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie o
ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
8. Wykonawca i Zamawiający zapewniają, że przetwarzane dane osobowe będą
wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
9. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu
w którym stwierdził ten fakt.
10. W przypadku naruszenia postanowień § 18 Strona, która dokonała naruszenia
zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy zawartej na
skutek udzielenia przedmiotowego zamówienia.

1.
2.
3.

4.

§ 19
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W razie powstania wątpliwości co do interpretacji poszczególnych zapisów niniejszej
umowy strony zgodnie oświadczają, iż ich zgodnym zamiarem oraz celem umowy było
przypisanie jak najszerszych uprawnień Zamawiającemu.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Załącznik nr 2 – 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar
robót
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Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy (wraz z załącznikami),
Załącznik nr 4 – Kserokopia aktualnej polisy OC wraz z dowodem opłacenia należnych
składek

Wykonawca:

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

Zamawiający:

...................................................
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Załącznik nr 7 do SIWZ

................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie aglomeracji Krzymów – etap II” oświadczamy, że w ostatnich pięciu latach przed
upływem terminu składania ofert wykonaliśmy niżej wskazane usługi – na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane w
sposób należyty.

L.p.

Nazwa
zamówienia

Podmiot, na
rzecz którego
usługi zostały
wykonane

Rodzaj usług
(szczegółowy opis
potwierdzający wymagania
określone w Rozdziale
V ust. 1
należy opisać w sposób
umożliwiający weryfikację
spełnienia warunku udziału
w postępowaniu)

Data
wykonania usług
(ich rozpoczęcia i
zakończenia)
początek
(data: m-c,
rok)

zakończenie
(data: m-c,
rok)

Wartość
zamówienia
brutto w zł

Załączniki: dowody określające, czy usługi wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane w
sposób należyty.

................................, dnia ........................

..............................................................
(imię i nazwisko)
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 8 do SIWZ

................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

L.p.

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Kwalifikacje
zawodowe,
Podstawa
Imię i
uprawnienia
Funkcja w realizacji
do dysponowania
nazwisko
budowlane,
zamówienia
daną osobą
doświadczenie
i wykształcenie
zasoby własne
Wykonawcy (umowa o
Główny specjalista
inspektor nadzoru
pracę lub inny stosunek
posiadający uprawnienia w
cywilno – prawny
specjalności instalacyjnej
potwierdzający
w zakresie sieci
bezpośredniość
wodociągowych i
dysponowania) *
kanalizacyjnych
/zasoby innych
podmiotów*
zasoby własne
Wykonawcy (umowa o
Ekspert nr 1
pracę lub inny stosunek
inspektor w specjalności
cywilno – prawny
instalacyjnej w zakresie
potwierdzający
sieci, instalacji, urządzeń
bezpośredniość
elektrycznych i
dysponowania) *
elektroenergetycznych
/zasoby innych
podmiotów*
zasoby własne
Wykonawcy (umowa o
pracę lub inny stosunek
cywilno – prawny
Ekspert nr 2
inspektor w specjalności
potwierdzający
inżynieryjnej drogowej
bezpośredniość
dysponowania) *
/zasoby innych
podmiotów*
Oświadczam, że wyżej wymienione osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie.

................................, dnia ........................

..............................................................
(imię i nazwisko)
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
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