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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający:  

 Zespół Szkół w Piaskach  

 adres: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19 

 tel. 81 58 21 001, fax. 81 58 21 001 

 e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl 

 strona internetowa: http://www.zspiaski.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 

Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579); 

 pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

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

zamówienia; 

 pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 pojęcie JEDZ dotyczy Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach”.  

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach,  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (RPLU.05.02.00-06-0141/16). 

3.2 Nadzór inwestorski obejmuje:  

- nadzór nad robotami rozbiórkowymi i budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, 

elektrycznej, a także prace nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi przy realizacji 

przedmiotu zamówienia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach”,  

- nadzór nad przebudową wewnętrznych instalacji c.o.   

- nadzór nad instalacją pomp ciepła, 

- nadzór nad wykonaniem instalacji fotowoltaicznej,     

- nadzór nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół  

- nadzór nad wymianą opraw oświetleniowych na oprawy LED. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 

3.4. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

3.5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 

1) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust. 1 
projektu umowy, 
2) kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających 
przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 
tekst jednolity z późn. zm.). 

http://www.zspiaski.pl/
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3.6. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71520000-9 - Usługi 
nadzoru budowlanego.    
 
4. Termin wykonania zamówienia: 

4.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do czasu zakończenia prac przez wykonawcę robót 

budowlanych. Przewidywany termin realizacji inwestycji – od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r. 

 

5. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy: 
5.1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału  
w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące: 
5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej  

- Wykonawca musi udokumentować posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz że w okresie ostatnich 3 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonał co najmniej jedną usługę 
polegającą na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obiektu lub kompleksu 
obiektów wyposażonych w instalację wod. – kan, gaz, c.o. i instalację elektryczną, o wartości minimum 
2.500.000,00 zł brutto i załączy dokumenty potwierdzające, że ta usługa została wykonywana należycie;  
- Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego. 
- Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane 
przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, 
aby w wykazie usług (wg załącznika nr 1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług 
spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych 
zadań. 
5.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:  
1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia / osoba ta będzie pełnić funkcję Koordynatora /Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego/ 
osoba ta musi posiadać min. 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej (1 osoba); 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do 
realizacji zamówienia, która będzie pełnić obowiązki inspektora nadzoru w branży elektrycznej (1 osoba); 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, która będzie pełnić obowiązki inspektora nadzoru  
w branży sanitarnej (1 osoba). 
UWAGA: 
- Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem że 
osoba ta spełnia łącznie wymagania w ww. zakresie uprawnień budowlanych. 
- Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające 
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 
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). 
- Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały 
biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 
 
5.2. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10  
i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw. okoliczności: 
1) wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.258 lub art. 
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks 
karny, 
c) skarbowe, 
2) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769); 
3) wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ; 
4) wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia; 
7) wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
8) wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu; 
9) wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
13) wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
5.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie wykaże braku 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 
5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną 
dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) - 7.1.8) SIWZ oraz 7.2. SIWZ. 
 
6. Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców: 



                                       

4 

 

6.1. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków,  
z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ. 
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, które zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
6.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie 
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby relacji 
zamówienia - wymagane jest aby zobowiązanie określało: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia, 
- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 
6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów,  
o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. 
SIWZ, 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, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ. 
 
7. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność oferowanego 
przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego: 
7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ; 
3) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp 
wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania 
podmiotu zobowiązanego; 
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile 
ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 
5) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty 
wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wg załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na 
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1. SIWZ; 
6) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ - na potwierdzenie 
spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ; 
7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 
8) Dowodami, o których mowa w pkt 7.1.5) i 7.1.6) SIWZ, są dla dostaw i usług - referencje lub inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert. 
7.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania 
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.zspiaski.pl informacji z sesji otwarcia ofert: 
1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)  
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 
7.3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 
1) pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - 
dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 
2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.zspiaski.pl informacji z sesji otwarcia 
ofert, składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono 
tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia; 
7.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. 
SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp: 
a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim 
Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ. 
7.5. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.6. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż 
postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. 
 
8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej: 
8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.7) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
8.2. 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 8.1. SIWZ, 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ. 
 
9. Forma dokumentów i oświadczeń: 
9.1. Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, z zachowaniem pkt 9.2. 
SIWZ, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ; 
9.2. Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy oraz innych podmiotów, o których mowa w pkt 6. SIWZ 
składa się w oryginale. 
9.3. Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2. SIWZ uważa się oświadczenie 
lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem na każdej zapisanej stronie 
odpowiednio przez Wykonawcę oraz inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ lub ich upełnomocnionych 
przedstawicieli. 
9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.7) SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonej na 
każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w pkt 9.5. SIWZ. 
9.5. Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni 
przedstawiciele odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ich 
dotyczących. 

http://www.zspiaski.pl/
http://www.zspiaski.pl/


                                       

6 

 

9.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  
o których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
9.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. – 7.2. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 
9.8. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.2. SIWZ podane zostały wartości 
kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
 
10. Pełnomocnictwo: 
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 459) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 
11. Cena oferty: 
11.1) cena oferty (ryczałtowa) uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku nr 1 do SIWZ musi 
obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ; 
11.2) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po 
przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza); 
11.3) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.7) SIWZ, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku 
nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu; 
11.4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia; 
11.5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.10) SIWZ; 
11.6) w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującej działalności 
gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w 
szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, 
Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez 
Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których 
obowiązek uregulowania dotyczy Zamawiającego); 
11.7) w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015 r. poz. 2008 z późn.zm.). W przypadku wyboru jako 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, tj. 
a. osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo 
b. osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo  
w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami wymaga się 
przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą podstawę wypłaty 
wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie zestawienia) o liczbie godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której 
mowa w ww. ustawie, a całkowita wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 
11.1) SIWZ. 
11.8) cena oferty podana w załączniku nr 1 do SIWZ musi być podana cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku; 
11.9) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w załączniku nr 1 do SIWZ; 
11.10) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do ceny 
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przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp. 
 
12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów): 
12.1 Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład 
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać 
następujące wymagania: 
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 
2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1.2), 7.1.7), 
7.2 SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ; 
3) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.5) – 7.1.6) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub 
kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. 
SIWZ,  
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; 
5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 
6) wypełniając formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich 
współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów; 
7) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie,  
a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów. 
 
13. Podwykonawstwo: 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części 
zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
2) Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). 
3) Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ, który 
jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga 
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą  
a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami; 
5) Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi Wykonawca 
zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w tym nazwy albo imiona  
i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmiana w tym zakresie. 
 
14. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

14.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania zamawiający  

i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

  Zespół Szkół w Piaskach  

   adres: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19 
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   fax:  81 5821001 

   e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl 

14.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,  

iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone  

w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią. 

 

15. Przekazywanie SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ 

15.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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 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. 

15.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 

ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej. 

15.3. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców. 

 
16. Okres związania ofertą: 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
17. Wymagania dotyczące wadium: 

Nie jest wymagane 

 

18. Opis sposobu przygotowania ofert  

18.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 

18.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

18.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), 

które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom.  

W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą 

oznaczy sformułowaniem –„tajemnica przedsiębiorcy”. W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, zamawiający uzna ich zastrzeżenie za 

bezskuteczne o czym poinformuje Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 

18.4. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być 

parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się ponumerowanie  wszystkich stron oferty, w tym stron 

zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość 

numeracji. 

18.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres zamawiający określił w załączonym Formularzu „Oferty”. 

Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 

wymienionych w nim załączników. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami: 

Oferta na zadanie pn.:  

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Termomodernizacja Zespołu Szkół  

w Piaskach. Nie otwierać przed dniem  31 stycznia 2018 r. do godz. 12:15.” 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca. 

18.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.  

mailto:zspiaski.sekretariat@op.pl
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18.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub 

jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie 

wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. 

18.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz 

potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. 

 

19. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert  

19.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w terminie do dnia: 31 stycznia 2018 r. do godz. 12:00. 

19.2. Oferty zostaną otwarte w dniu: 31 stycznia 2018 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego: Zespół 

Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski (sekretariat). 

19.3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna 

zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

19.4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie. 

 

20. Kryteria oceny ofert  

20.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

20.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (D)  

(C) cena ryczałtowa oferty brutto-60%  

(D) doświadczenie inspektora nadzoru -40% 

 

20.3. Najniższa cena (wzór wyliczenia): 

 cena najniższa  

C = ------------------------------- x 60  

 cena badanej oferty  

 

20.4. Doświadczenie Inspektora Nadzoru „D”- 40%  

Opis sposobu obliczenia kryteria Doświadczenie Inspektora Nadzoru branży budowlanej. Zamawiający przyzna 

Wykonawcy punkty za wykazanie dodatkowego doświadczenia zawodowego, większego niż minimalne 

określone w pkt 5.1.1 w zależności od ilości nadzorowanych inwestycji. 

Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru branży budowlanej wyposażonych w instalacje branży 

sanitarnej i elektrycznej o minimalnej wartości tego zakresu 1.5000.000,00 zł brutto (każde) od początku 

realizacji robót do ich zakończenia. Liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium doświadczenie 

Inspektora Nadzoru branży budowlanej: 

- 1 inwestycja – 10 punktów  

- 2 inwestycje – 20 punktów 

- 3 inwestycje i więcej - 40 punktów 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 40 punktów. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Ważna oferta , która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów Cena + Doświadczenie) uznana zostanie 

za najkorzystniejszą. 

20.5. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają 

wymagania określone w dokumentach przetargowych.  

20.6. Zamawiający przyzna kontrakt na wykonanie zamówienia temu Wykonawcy, co do którego oferty 

ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych oraz ustawie Prawo 
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Zamówień Publicznych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą ilość 

punktów po zsumowaniu obu kryteriów wyboru oferty.  

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

 

22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

23. Istotne zmiany w umowie  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 

23.1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

a) wstrzymania robót lub przerw w praca powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

b) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany 

wynikły w trakcie realizacji zamówienia,  

d) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający 

zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, 

e) opóźnień zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, 

f) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, 

g) działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne(np. niskich temperatur poniżej 

norm dla wykonywania tych robót). 

h) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, 

i) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania 

zamówienia podstawowego -o czas ich realizacji,  

23.2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: 

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, 

23.3. Inne zmiany: 

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: 

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych  

w art. 22a ust.1 Ustawy, 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. 

c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, 

d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów 

prawa, 

e) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ustawy Pzp 

23.4. Warunki zmian: 

a) inicjowanie zmian –na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 

b) uzasadnienie zmian.  

c) forma zmian –aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

24. Warunki zawarcia umowy  

24.1. Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) 

przed zawarciem umowy, podmioty te przekażą Zamawiającemu umowę regulująca ich wzajemną współpracę.  
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24.2. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi być zawarta, co najmniej na czas obowiązywania umowy  

o udzielenie zamówienia publicznego.  

24.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  

24.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub telefonicznie.  

24.5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 

danych zawartych w ofercie.  

24.6. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.  

 

25. Unieważnienie postepowania  

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna  

z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.  

 

26. Środki ochrony prawnej  

26.1. Wykonawcy przysługuje odwołanie 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. 

26.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

26.3. 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. 

26.4. Odwołanie wnosi się: 

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia –jeżeli zostały przesłane faksem,  

-  w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

26.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się:  

w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

26.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się: 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

26.7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

26.8. 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. 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy 

2. Formularz oferty-załącznik nr 1 

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu-zał. Nr 2 

4. Zakres pełnienia funkcji – zał. Nr 3 

5. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –zał.nr 4 

6. Wykaz usług i osób - zał. nr 5 

7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej- zał. nr 6 


