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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową ul. Spółdzielczej 

w Kokoszkowach” 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podst. art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Ustawy)  

o wartości szacunkowej poniżej 221.000 euro 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Gmina Starogard Gdański 

ul. Sikorskiego 9 

83-200 Starogard Gd 

tel: (58) 562 50 67                            

fax:(058) 562 46 41                            

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy budowie ulicy Spółdzielczej w Kokoszkowach, w następujących 

specjalnościach : 

 Konstrukcyjno – budowlanej -  drogowej – Inspektor wiodący 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

o wodociągowych,  kanalizacyjnych,  gazowych 

o elektrycznych i elektroenergetycznych. 

2.2 Nadzór Inwestorski pełniony będzie nad następującym zakresem robót wchodzących w skład 

zadania: 

Przedmiotowa droga bierze swój początek na skrzyżowaniu z ul. Lipową i kończy się na 

skrzyżowaniu z ul Południową w Kokoszkowach. Długość odcinka objętego robotami budowlanymi 

wynosi około 360 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 

od 8,70 do 11,3 0 m. Wykonanie w istniejącym pasie drogi gminnej nowej nawierzchni z kostki 

betonowej wraz z wyposażeniem technicznym . Roboty drogowe obejmują: wymianę gruntu w 

pasie drogi do głębokości 85 cm, budowę utwardzonej nawierzchni drogi kostką betonową –( 

3.455,86 m2) w miejsce jezdni gruntowej, przebudowę i budowę zjazdów , budowę odwodnienia 

drogi poprzez projektowane wpusty deszczowe wraz z przykanalikami oraz kanalizacją deszczową 

połączoną z istniejącym układem kanalizacji deszczowej z połączeniem sieci istniejącej (rur PCV 

de 200 – 358,5 m, 10 studni rewizyjnych fi 1200 mm, 10 studzienek ściekowych fi 500 mm) , 

przebudowę wodociągu wraz z przyłączami wykonanymi w pasie drogi gminnej w śladzie 

istniejącej sieci wodociągowej (fi 160 mm – 398,00 m, - montaż  rurociągów z rur PE de 40 mm 

– 74,50 m, - montaż rurociągów z rur PE  de 32 mm – 37,00 m , przełączenie nowo 

wybudowanych odcinków przyłączy wodociągowych z istniejącymi na działkach indywidualnych 

wzdłuż drogi oraz na działce gminnej ( istniejąca hydrofornia) . Budowa oświetlenia drogowego 

poprzez ułożenie kabla energetycznego wraz z ustawieniem nowych słupów oświetleniowych, 

zasilanych z istniejącej sieci oświetleniowej (kabel – 419 m wraz z ustawieniem nowych słupów 
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oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami  9 szt.) .  W obszarze planowanych robót występują 

sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, sieci 

teletechnicznej, sieci wodociągowej ( do przebudowy) sieci energetycznej kablowej oraz 

napowietrznej. Trasa drogi została zaprojektowana w sposób umożliwiający jezdni 

jednoprzestrzennej przeznaczonej dla ruchu pieszego i pojazdów wraz ze wszystkimi elementami 

w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy.  

2.3. Wykonanie odtworzenia istniejących  nawierzchni drogowych i zieleni po robotach 

budowlanych w pasie ulicy Lipowej i Południowej.  

2.4. Ponadto przedmiot zamówienia  Wykonawcy obejmuje: 

-   utylizację materiałów rozbiórkowych ( urobek z korytowania drogi i wymiany gruntu, rury 

wodociągowe,  itp. )  

 koszty utrzymania zaplecza budowy, w zakresie prowadzenia robót, wykonania 

tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac 

budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót,  

 zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca 

wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco urobku z korytowania i  zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci,  

 zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem 

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,  

 umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego,  

 po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu w 

przypadku uszkodzenia trawników ich odtworzenie,  

 kompleksową inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą wykonanych robót,  

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób ciśnieniowych,  badań 

bakteriologicznych wody i odbiorów ze sporządzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej 

dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie (operatu 

kolaudacyjnego) zawierającego zestaw badań,  atestów certyfikatów i deklaracji zgodności 

dotyczących użytych materiałów do wykonania robót, protokołów odbioru robót 

zanikowych  oraz protokołów i wyników z badań jakości wody,  w zakresie niezbędnym do 

dopuszczenia obiektu do użytku po zakończeniu robót. 

 obsługę geodezyjną i geotechniczną budowy; w przypadku uszkodzenia  geodezyjnych 

punktów granicznych, ich wznowienie, 

 wykonanie tymczasowych rozwiązań tj. zastosowanie  rurociągów ze stosowną armaturą 

w celu zapewnienia  nieprzerwanej dostawy wody w ilości  dotychczasowej wydajności 

ujęcia wody. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody do sieci nie dłużej niż 4 godz. w 

ciągu doby w celu dokonania stosownych przełączeń.  Wykonawca zobowiązany jest 

uzgadniać z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych  w Jabłowie  planowane przerwy w 

dostawie wody.   

 inwentaryzację  geodezyjną wykonanych robót tj. rurociągów i innych  instalacji oraz robót 

ziemnych związanych ze zmianą ukształtowania i zagospodarowania terenu. ; 

 uzyskanie  zgody właścicieli nieruchomości na wejście na teren działki na czas 
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prowadzenia robót instalacyjnych przy przełączaniu przyłączy wodociągowych  (w tym na 

czasowe zajęcie nieruchomości sąsiednich  jeśli wystąpi taka konieczność związana z 

prowadzeniem  niezbędnych robót budowlanych.)  

2.5. Zakres praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

Zakres praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r 

Prawo Budowlane ( (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz dokumentacja 

techniczna.  

W ramach pełnionej funkcji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 

a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej   

b) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

robót  

c) Informowania Zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez 

wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy 

wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego  

d) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu 

i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania 

sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót  

e)  Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

technicznym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych 

materiałów do obrotu w budownictwie  

f) Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych robót wszystkich branż  

g) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych  

h)  Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na 

bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 

znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót  

i) Uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji  

j) Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalna niezgodność z projektem i pozwoleniem na budowę  

k) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i 

zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)  

l) Uczestniczenia w procedurze oddania zadania inwestycyjnego do użytkowania  

m) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia 

(częściowych i końcowym)  

n) Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji na potrzeby 

sporządzenia dokumentów OT 

o) Bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac.  
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p) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność 

nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego 

a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie 

nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. 

2.6. Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w umowie, 

nieprzewidziane w zakresie wykonawcy robót oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze 

względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, zabezpieczenie przed 

awariami, właściwa jakość i kompletność robót) 

2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

2.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

2.9. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.  

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

Ustawy. 

2.11. Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę. 

3. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia. 

3.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 25.09.2019 r. 

3.2. Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności. 

3.3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące:   

4.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest: 

a) wykonanie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 usługi nadzoru inwestorskiego nad 

wykonaniem robót drogowych za kwotę min. 500 000 zł,  obejmującą budowę/przebudowę drogi 

o nawierzchni z kostki betonowej/asfaltu wraz z  infrastrukturą techniczną ( wodociąg / 

kanalizacja deszczowa lub sanitarna / oświetlenie); 

b) dysponowanie: 

- 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

- 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej 

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych 

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 

postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych. 

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie. 
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4.2. Braku podstaw do wykluczenia 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1)1  Ustawy. Brak 

podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega  w trybie art. 

22a Ustawy. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

5.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące 

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

postępowaniu. 

5.2. 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. Zobowiązanie należy złożyć 

wraz z ofertą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy  przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy. 

5.3. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, 

w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia oraz spełniają (w zakresie 

w jakim powołuje się na ich zasoby) warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu. 

5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 

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. 

5.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

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

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych 

podmiotów. 

5.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji dotyczących: 

                                            

1 Dotyczy Wykonawcy, 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); 
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 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

ofertach, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa 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, tj:  

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, 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 – oświadczenie wykonawcy; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzorowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.  

5.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.7. : 

1) lit c) - 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

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 ust.1, 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.  
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3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Ustawy), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 5.7. lit c). 

5. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia - dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

6. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty  dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

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

i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail). Jeżeli zamawiający lub 

wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mailem, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6.2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób jest: 
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Mariusz Karpała – zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl 

6.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią. 

7. Wyjaśnienia treści SIWZ. 

7.1. 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. 

7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej. 

7.3. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców. 

8. Wadium/termin związania ofertą. 

8.1. Zamawiający  nie wymaga złożenia wadium.  

8.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od 

upływu terminu składania ofert.  

9. Opis sposobu przygotowania ofert. 

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

9.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

9.3. 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 

419), 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 Wykonawca, do upływu terminu składania ofert, nie wykaże, że 

informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 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. 

9.4. 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. 

9.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres zamawiający określił w załączonym 

Formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez zamawiającego 

mailto:zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl
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(załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wymienionych w nim załączników. Ofertę należy zamieścić w 

zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:  

Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową sieci 

kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach  

nie otwierać przed 13 maja 2019 r. godz. 10:30 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca. 

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

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

składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.  Pełnomocnictwo może 

dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o 

zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z zamawiającym wymagane będzie 

złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także 

wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo 

musi być podpisane przez osoby Wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa  w niniejszym punkcie 

musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Korespondencja z zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez 

pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. 

9.7. 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. 

9.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, 

oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. 

10. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert. 

10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pom. 101 (biuro podawcze na parterze 

budynku) w terminie do dnia 13 maja 2019 r. do godz. 10:00. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 10.30 w 

pok. 200. 

10.2. 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 przygotowanego i oznaczonego w sposób 

określony w punkcie 9 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

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

11. Sposób obliczenia ceny. 

11.1. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i jej 

załącznikach, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę, w 

tym min.: cenę projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 
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porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, 

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz 

inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

11.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona 

zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze 

zm.). 

11.3. Przyjmuje się, że zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT, stanowić będzie błąd w 

obliczeniu ceny oferty, skutkujący odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

11.4. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

11.5. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki, 

opusty, rabaty itp. 

11.6. Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że: 

- zakres prac , który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z niniejszą SIWZ wraz 

z załącznikami , jak również w niej nie ujęte a niezbędne do nadzorowania  zadania, 

- cena obliczona wg powyższych zasad na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy nie 

będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację, 

- niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie. 

11.7. Cena może być tylko jedna. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

11.8. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający 

przyjmuje za cenę oferty cenę podaną słownie. 

11.9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceną brutto obejmującą VAT. 

11.10. Cenę obliczoną zgodnie z powyższym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie  

formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ).  

12. Kryteria i ocena ofert. 

12.1.  najniższa cena – 60 % (wzór wyliczenia) 

    oferta z najniższą ceną  x 60 

    cena oferty badanej 

12.2.   Liczba pobytów na budowie 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za liczbę pobytów (wizyt) w tygodniu roboczym osoby 

wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru (niezależnie od specjalności 

objętej zamówieniem), na podstawie obliczeń: 

a) Pobyt  na budowie 2x w tygodniu   – 0 pkt. 

b) Pobyt na budowie 3x w tygodniu   – 20 pkt. 

c) Pobyt na budowie min 4x w tygodniu  – 40 pkt. 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie liczby pobytów (wizyt), zamawiający przyjmie do oceny 

ofert dwukrotny pobyt na budowie. 
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12.3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

12.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

– informację należy złożyć w druku oferty. 

13. Istotne zmiany w umowie. 

13.1. Zamawiający, stosownie do treści art. 144 ust. 1 Ustawy, przewiduje następujące 

możliwości dokonywania zmian niniejszej umowy w następujących przypadkach:  

1) zmiany warunków oraz uzgodnień koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które są 

konieczne dla prawidłowej realizacji zadania i/lub są korzystne dla Zamawiającego; 

3) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 

4) zmiany uwarunkowań prawnych i faktycznych realizacji Kontraktu, spowodowanych 

działaniem osób trzecich; 

5) zmiany przewidzianego sposobu płatności, w przypadku pozyskania przez 

Zamawiającego dodatkowych środków finansowych; 

6) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie,  

z zastrzeżeniem spełnienia warunków opisanych w SIWZ i umowie; 

7) zmiany kluczowych specjalistów z zastrzeżeniem spełnienia warunków opisanych w 

SIWZ, przy czym osoba proponowana w zastępstwie musi posiadać wykształcenie i 

doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana, wskazana w ofercie Wykonawcy; 

8) zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług;  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  o ile zmiany 

powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę  

9) zmiana sposobu i terminów wykonania zamówienia w przypadku: 

a) zaistnienia siły wyższej; 

b) wstrzymania robót realizowanych w ramach Kontraktów budowlanych przez organy 

Nadzoru Budowlanego; 
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c) odkrycia w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem 

do robót budowlanych takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty podlegające 

ochronie Konserwatora Zabytków, mających wpływ na zmianę terminu realizacji 

zamówienia; 

d) wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 

podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, mających 

wpływ na termin realizacji inwestycji; 

e) wystąpienia robót zamiennych, mających wpływ na termin realizacji inwestycji; 

f) wystąpienia robót dodatkowych, mających wpływ na termin realizacji inwestycji; 

g) wystąpienia okoliczności ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, 

mających wpływ na termin realizacji zamówienia; 

h) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji zamówienia, spowodowanych 

działaniem osób trzecich, 

10) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp techniczny. 

13.2. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą 

pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem 

wykonania Umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy. 

13.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu 

do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. 

13.4. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również 

w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1 – 1e Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

13.5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zapisów umowy, zmiany te zostaną 

przeprowadzone według następującej procedury: 

1) Strona inicjująca zmianę niezwłocznie prześle drugiej Stronie projekt zmiany 

umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem; 

2) druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy; 

3) warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu Stron 

wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

4) zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną 

ze Stron i akceptację przez drugą ze Stron. 

13.6. Strony postanawiają, iż kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie się 

opierała wyłącznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokości nie wyższej niż stawki i ceny 

przyjęte przez Wykonawcę w Ofercie, z zastrzeżeniem zmian tych stawek i cen w związku ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

13.7. Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury 

racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę zamówienia do dnia 

złożenia Oferty, mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności. 

13.8. Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne rozumie się jakiekolwiek zdarzenia 

niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 

doświadczonego Wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty, mimo zastosowania 

wystarczających środków ostrożności. 
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13.9. Przez zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy 

zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa 

miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy. 

13.10. Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej 

ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako 

możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z 

zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa 

Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach 

przewidzianych umową. 

14. Formalności dotyczące zawarcia umowy. 

14.1. Zamawiający zawrze umowę po upływie terminu na uprawomocnienie się wyniku 

postępowania. Zamawiający może zawrzeć umowę niezwłocznie jeżeli w postępowaniu złożono 

jedną ofertę. 

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

telefonicznie. 

14.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

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

15. Środki ochrony prawnej 

15.1. 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. 

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

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

15.3. 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. 

15.4. Odwołanie wnosi się: 

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

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej,  

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

15.5. 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. 

15.6. 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. 
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15.7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

15.8. 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: 

 Wzór umowy, 

 Formularz oferty, 

 Klauzula informacyjna 

                   

 

          Zatwierdzam: 

 

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

 


