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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad dostawą i montażem 

instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji 

fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo” 

 

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 ma być pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

dostawą, montażem, uruchomieniem, testowaniem i oddaniem do użytkowania  i wykonywaniem 

wszelkich czynności związanych z Inwestycją od rozpoczęcia prac przez głównego wykonawcę do 

zakończenia realizacji rzeczowej zadania pn:  

a) dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych,  

b) dostawa i montaż kotłów na biomasę, 

c) dostawa i montaż pomp ciepła, 

d) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych,  

na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo, które jest realizowane w ramach projektu „Ochrona 

powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Starogard Gdański i 

Bobowo” 

Usługa ma być pełniona w trzech specjalnościach: 

 instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

 konstrukcyjno-budowlanej;  

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2.2. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór całego procesu inwestycyjnego dla robót w danej branży 

zgodnie z opracowaną dokumentacją; ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.); 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 



 

 

Projekt pn.: „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Starogard 
Gdański i Bobowo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz umowy z 

wykonawcami robót budowlanych a w szczególności: 

1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji z projektem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami 

państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, m.in. 

poprzez: 

 zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót materiałów, urządzeń i elementów 

instalacji, które podlegać będą zabudowie w zakresie zgodności z SIWZ na 

wykonanie dostawy i montażu instalacji OZE oraz oferty wykonawcy robót i 

kontrolowanie montażu instalacji w oparciu o elementy zatwierdzone. Zatwierdzenie 

następuje po przygotowaniu przez wykonawcę robót propozycji zestawienia 

tabelarycznego, katalogowych materiałów, urządzeń i elementów instalacji oraz 

zdjęć montowanych elementów przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego; 

 kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót dostaw, montaży, zasad 

bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony 

środowiska; 

 kontrola zgodności wykonania robót z umową zawartą z wykonawcą robót; 

 inspekcje będą prowadzone w szczególności w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych dostaw i montaży instalacji OZE oraz zgodności wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z wymaganiami umowy z wykonawcą robót, dokumentacją 

projektową oraz z aktualną wiedzą techniczną, prawidłową praktyką inżynierską i 

sztuką budowlaną; 

 nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach 

stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym 

spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane 

będą roboty lub mienia znajdującego się na tym terenie; 

 wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą 

robót i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

 wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 

niedbała w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

lub innego środka odurzającego, nie używa wymaganych zabezpieczeń 

przewidzianych przepisami BHP; 

 pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

odbiegających od założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań; 

 pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych 

nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy 

wraz z propozycją rozwiązań; 
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 udzielania Zamawiającemu i wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji 

i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; 

 sprawdzenie czy roboty w obrębie nieruchomości wykonują osoby wskazane w 

ofercie wykonawcy robót; 

 zgłaszania Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe 

odbiegają od przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może 

dojść do pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z 

przedstawieniem propozycji rozstrzygnięcia (np. osobny montaż instalacji złożonej z 

dwóch kolektorów słonecznych w różnych częściach dachu, montaż instalacji na 

dachu powodującej nadmierne wałowanie śniegu itp.). Analiza przypadków winna 

być prowadzona przez Inspektora na podstawie ustaleń wynikających z 

dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót; 

 weryfikacja przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów zgłaszających 

umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia 

zgodności zatrudniania podwykonawców i dalszych podwykonawców z warunkami 

umowy z wykonawcą robót – w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 

ww. dokumentów; 

 kontrola rozliczeń wykonawcy robót z podwykonawcami oraz podwykonawców 

z dalszymi podwykonawcami w zakresie określonym w umowie z Wykonawcą Robót. 

2) sprawdzanie jakości urządzeń, wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i 

nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, 

certyfikaty i atesty), m.in. poprzez: 

 sprawdzanie czy wykonano roboty przy użyciu materiałów i urządzeń wymienionych 

w zatwierdzonej przez Inspektora dokumentacji projektowej, SIWZ, umowie z 

Wykonawcą Robót oraz w ofercie Wykonawcy Robót. Brak wykonania jakiegokolwiek 

elementu wymienionego w dokumentacji projektowej bez uprzedniego uzgodnienia 

z Zamawiającym takiego działania na zasadach określonych w umowie z wykonawcą 

robót, niewłaściwe wykonanie robót stanowi podstawę odmowy odbioru robót przez 

Inspektora. Zła jakość wykonanych zdjęć przez Wykonawcę Robót (będących w jego 

zakresie) lub ich brak w dniu odbioru częściowego spowoduje odmowę odbioru 

robót. Brak protokołów prób i pomiarów podczas odbioru częściowego powoduje 

odmowę odbioru robót; 

 prowadzenie odbioru wbudowywanych instalacji w/na domach prywatnych 

wyłącznie w obecności osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości lub osoby 

posiadającej stosowne upoważnienie (pisemne pełnomocnictwo) takiej osoby. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie odbioru z udziałem osób nieletnich 

zamieszkujących nieruchomość; 
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 współdziałanie z wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania najwyższych 

efektów w zakresie wykonywanych postanowień umowy z wykonawcą robót w tym 

jakości wykonanych prac i zamontowanych urządzeń; 

 sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych urządzeń, materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie 

stosowaniu urządzeń, materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie; 

 sprawdzanie kompletności wykonanych instalacji, z uwzględnieniem wymagań 

dokumentacji projektowej, SIWZ, umowy z wykonawcą robót oraz zasad wiedzy 

technicznej; 

 sprawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana będzie jedynie do potrzeb 

własnych gospodarstwa domowego; 

 nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę 

robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia; 

 pobieranie prób materiałów, urządzeń do badań weryfikujących ich jakość na 

zlecenie Zamawiającego. Próby odbierane przez Inspektora z terenu nieruchomości 

objętej zleceniem; 

 zlecenie wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwości co do ich jakości; 

 zlecenie dokonania przez wykonawcę robót na jego koszt, odkrywek elementów 

robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli 

wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

 uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń m.in. 

elektrycznych, w tym wszelkich tego rodzaju czynności wymienionych w 

dokumentacji projektowej, SIWZ i umowie z wykonawcą robót, w tym robót 

ulegających zakryciu; 

 podejmowanie w toku realizacji dostawy i montażu instalacji OZE decyzji 

dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych tej budowy, pod 

warunkiem uzyskania wyraźnej akceptacji Zamawiającego dla takiej decyzji. 

3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, m.in. poprzez: 

 dokonywanie w imieniu Zamawiającego odbioru robót (częściowych i końcowych), w 

tym ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 

technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru i przekazywanie ich do użytkowania; 

 prowadzenie inspekcji wykonanych robót w każdej z lokalizacji, w tym także na 

wysokości; 
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 badanie poprawności wykonania instalacji w tym pH, temperatury zamarzania, 

stężenia płynu solarnego, ciśnienia; 

 przygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru. Protokół odbioru (częściowego, 

końcowego, po usunięciu wad) wypełnia Inspektor, odpowiadając w całości za 

poprawność danych oraz informacji w nich zawartych. Inspektor poświadcza 

prawidłowość wykonania robót podpisem oraz pieczęcią zawierającą informację: 

imię, nazwisko, rodzaj uprawnień; 

 sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez wykonawcę robót do 

odbiorów częściowych, odbioru końcowego w tym dokumentacji fotograficznej 

sporządzonej przez Wykonawcę Robót w zakresie ujętym w umowie z wykonawcą 

robót; 

 sprawdzanie wykonania przez Wykonawcę Robót obowiązków związanych z 

przywróceniem nieruchomości do stanu poprzedniego, usunięciem uszkodzeń na 

nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich spowodowanych wykonywaniem 

robót, usunięciem zanieczyszczeń i odpadów z terenu prowadzonych prac. 

Stwierdzenie przez Inspektora braku wykonania przez Wykonawcę Robót 

obowiązków w powyższym zakresie stanowi podstawę do odmowy dokonania 

odbioru częściowego danej instalacji. 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi 

dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań, m.in. poprzez: 

 prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową 

z wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo -finansowym z Wykonawcą 

Robót, dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo–finansowych; 

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek; 

 kontrola usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad, uczestniczenie 

w przejęciu przez Zamawiającego od Wykonawcy Robót usuniętych wad – 

potwierdzonych protokołem; 

 odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na 

wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót lub zwiększenie kosztów, 

oraz pomoc w inicjowaniu i podejmowaniu działań zapobiegawczych 

i naprawczych; 

 potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do 

fakturowania częściowego i końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót; 

 przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową 

z wykonawcą robót, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur, 

raportów, sprawozdań itp. dokumentów związanych z rozliczeniem umowy 

z wykonawcą robót, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; 
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 informowanie pisemne Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowej 

niezbędnej dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych 

dokumentów w dacie odbioru częściowego powoduje odmowę odbioru; 

 przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozstrzygnięcia wątpliwości natury 

technicznej, jakości wykonanych robót powstałych w toku prowadzonych prac jak i 

po ich zakończeniu (w tym także zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości), a w 

razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu; 

 udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotowego projektu; 

 uczestnictwo naradach dotyczących Projektu w celu podejmowania bieżących 

decyzji, odnośnie wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz 

sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu; 

 poświadczenia terminu zakończenia robót; 

 doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz 

w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót w 

zakresie dostawy i montażu instalacji OZE, a także jeśli to możliwe, zapobiegania 

potencjalnym roszczeniom Wykonawcy Robót, opóźnieniom w realizacji Projektu; 

 powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją projektową sporządzoną na zlecenie 

Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem 

propozycji możliwych rozwiązań zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wpływu 

na koszty robót lub weryfikacji analogicznych rozwiązań lub kalkulacji 

przedkładanych przez Wykonawcę Robót; 

 sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót; 

 zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

a następnie zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją 

związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym; 

 wydanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót –po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego; 

 opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju 

skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym w 

związku z ewentualnymi skargami właścicieli budynków prywatnych objętych 

robotami, jak i właścicieli nieruchomości sąsiednich; 

 regularne przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej 

z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót w zakresie dostawy i montażu 

instalacji OZE; 

 dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagają stosowne 

przepisy lub postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez 

Zamawiającego, a dotyczących realizowanego Projektu inwestycyjnego, rozliczeń 
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częściowych lub okresowych, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji 

przedmiotu Projektu; 

 w przypadku kontroli realizacji projektu przez uprawnione organy Nadzoru 

Budowlanego, instytucję finansującą projekt to jest w szczególności Instytucję 

Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014-2020, Inspektor zobowiązany jest do 

natychmiastowego przedłożenia dokumentacji i stosownych rozliczeń do stanu 

faktycznego zaawansowania realizacji projektu; 

 zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad 

w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia; 

 sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

 sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie protokołów 

odbioru częściowego wykonanych robót i ich zatwierdzanie; 

 dokonywanie wpisów w dzienniku budowy(w przypadku konieczności jego 

prowadzenia) lub zeszycie budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy, 

kierownikom robót, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy 

Robót (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa 

budowlanego; 

 opracowywanie na wniosek Zamawiającego niezbędnych sprawozdań i udzielanie 

informacji z postępu robót składanych przedstawicielowi Zamawiającego; 

 sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót, w sprawie zmiany sposobu 

wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz 

w sprawie ewentualnych robót uzupełniających czy dodatkowych, a w przypadku 

gdyby Zamawiający uznał potrzebę ich wykonania -także pomoc w ustaleniu 

sposobu wykonania tych robót; 

 opiniowanie wniosków właścicieli budynków mieszkalnych w sprawie zmiany 

zakresu prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji wraz 

z określeniem propozycji rozstrzygnięcia oraz zakresem zmiany kosztów; 

 w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek, 

przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do zastosowania przez 

Zamawiającego dostępnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar 

umownych z tego tytułu; 

 rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska 

w odniesieniu do nich; 

 kompletowanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji 

projektu, w tym wszelkich notatek, poleceń, protokołów odbiorów, badań, prób, 

dokumentacji fotograficznej w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w 

szczególności w kwestiach, w których w trakcie realizacji Projektu wystąpią 

możliwe roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Projektu; 
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 w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a 

wykonawcą robót dotyczący realizacji projektu, wsparcie Zamawiającego poprzez 

przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 

jednoznacznego stanowiska wykonawcy robót co do przedmiotu sporu. 

5) W trakcie realizacji umowy Inspektor będzie zobowiązany zapewnić wszelkie 

niezbędne urządzenia techniczne, wyposażenie biurowe, pojazdy, środki komunikacji 

elektronicznej, jakie mogą być potrzebne dla należytego wykonania obowiązków 

umownych. W szczególności powinien on posiadać dostępne dla wszystkich osób 

personelu urządzenia pozwalające m.in. na: 

 wykonanie inspekcji robót ulegających zakryciu; 

 wykonanie badania poprawności wykonania instalacji w tym pH, temperatury 

zamarzania, stężenia płynu solarnego, ciśnienia w układzie wodnym i glikolowym, 

weryfikacji wyników pomiarów elektrycznych. 

 urządzenia winny zapewniać dokonanie wiarygodnego, dokładnego, prawidłowego 

pomiaru poprzez minimum bieżącą kalibrację i posiadanie odpowiednich atestów i 

dopuszczeń, jeżeli są one wymagane przez właściwe przepisy, instrukcje 

użytkowania itp. 

 kontrola właściwej realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą Robót w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy Robót; 

 prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym ewidencji wszystkich pracowników 

Wykonawcy Robót, którym zostały powierzone dane beneficjentów; 

 Inspektor dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót w ten 

sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji projektu. 

6) Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz 

przepisami szczegółowymi. 

7) Nadzorowanie prac winno odbywać się w taki sposób aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż to określono w ofercie i umowie oraz na 

każde żądanie zamawiającego, a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy 

obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna. 

8) Dokumentowanie pracy wszystkich inspektorów odbywać się będzie zapisami w 

Dzienniku Budowy, a ich każdorazowa obecność na obiekcie będzie potwierdzana na 

liście znajdującej się w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gd, lub w Gminie Bobowo, w 

zależności od lokalizacji nadzorowanej instalacji. 

9) Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace niewyszczególnione w 

umowie , nieprzewidziane w SIWZ oraz przedmiarze robót, jeżeli są one niezbędne ze 

względu na należyte wykonanie inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, 

zabezpieczenie przed awariami , właściwa jakość i kompletność robót). 
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2.3. Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim: 

1) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Starogard Gdański i 

Bobowo, obejmująca: 

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 115 

zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca 

montażu, w tym:  

a) w Gminie Starogard Gdański (łącznie 69 zestawów), 

b) w Gminie Bobowo (łącznie 46 zestawów): 

2) Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo, 

obejmująca:  

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 62 szt. 

kotłów na biomasę do ogrzewania budynków o mocy nominalnej cieplnej 25 kW w budynkach 

mieszkalnych osób fizycznych, w tym: 

a) w Gminie Starogard Gdański  - 44 szt., 

b) w Gminie Bobowo - 18 szt., 

3)  Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo, 

obejmująca:  

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 37 szt. 

pomp ciepła o średniej mocy min. 3,5 kW służących do przygotowywania c.w.u., w tym: 

a) w Gminie Starogard Gdański - 32 szt., 

b) w Gminie Bobowo - 5 szt., 

4) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i 

Bobowo, obejmująca:  

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację 

techniczną 135 zestawów instalacji fotowoltaicznych, w tym: 

a) w Gminie Starogard Gdański (łącznie 98 zestawów), 

b) w Gminie Bobowo (łącznie 37 zestawów) 

2.4. Cały zakres prac nad którymi będzie sprawowany nadzór budowlany(SIWZ, dokumentacja 

techniczna, STWOR, pomocnicze przedmiary), jest dostępny na stronie internetowej:  

https://bip.ugstarogard.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/471536/dostawa_i_montaz_instalacji_kolekt

orow_slonecznych__kotlow_na_bi wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami do przetargu w 

późniejszych terminach. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na jedną lub więcej części. 

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

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

Ustawy. 

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

 

https://bip.ugstarogard.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/471536/dostawa_i_montaz_instalacji_kolektorow_slonecznych__kotlow_na_bi
https://bip.ugstarogard.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/471536/dostawa_i_montaz_instalacji_kolektorow_slonecznych__kotlow_na_bi
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3. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia. 

3.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 

 Dostawa i montaż kotłów na biomasę – do 31.10.2019r 

 dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych – do 31.07.2020r  

 dostawa i montaż pomp ciepła - do 31.07.2020r 

 dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych- do 31.07.2020r 

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 ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał jednej usługi nadzoru 

inwestorskiego polegającej na pełnieniu funkcji inspektora wielobranżowego nad robotami o 

wartości nie mniejszej niż  1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto). 

Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem inspektora wielobranżowego, jeżeli 

realizowali usługę nad wykonaniem robót budowlanych lub/i nad dostawą i montażem instalacji i 

urządzeń; 

b) dysponowanie: 

 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami budowlanymi  w 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej; 

 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do  nadzorowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się  równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

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 

                                            

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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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: 

 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 b) - 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.  
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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.  

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 b). 

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 
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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: 

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 

mailto:zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl
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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 

(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 dostawą i 

montażem instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo” 

nie otwierać przed 5 września 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. 
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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 5 września 2019 r. do godz. 10:00. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 5 września 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 w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie iloczyn 

ilości nadzorowanych instalacji oraz zryczałtowanej ceny za nadzór jednej kompletnej instalacji  

(Wykonawca ustala zryczałtowaną cenę za nadzór każdej z instalacji ujętej w ofercie wraz ze 

wszelkimi kosztami wynikającymi z umowy) za realizację przedmiotu zamówienia w części, na 

którą Wykonawca składa ofertę. Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty. 

11.2. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami. 

11.3. Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym przy 

następujących założeniach: 

Część 1 zamówienia: 

Cena za nadzór nad dostawą i pracami instalacyjnymi kolektorów słonecznych, stanowi iloczyn 

ilości sprawowanych nadzorów nad wykonaniem kompletnych instalacji kolektorów słonecznych 

oraz ceny za 1 nadzór nad kompletną instalacją kolektorów słonecznych (cena jednostkowa) wraz 

z wszystkimi kosztami wynikającymi z załączników stanowiących opis przedmiotu zamówienia i 

Projektu umowy. 

Część 2 zamówienia: 

Cena za nadzór nad dostawą i pracami instalacyjnymi kotłów centralnego ogrzewania, stanowi 

iloczyn ilości nadzorów nad instalacją kotłów oraz ceny za 1 nadzór nad kompletną instalacją 

kotła (cena jednostkowa) wraz z wszystkimi kosztami wynikającymi z załączników stanowiących 

opis przedmiotu zamówienia i Projektu umowy. 

Część 3 zamówienia: 

Cena za nadzór nad dostawą i pracami instalacyjnymi pomp ciepła, stanowi iloczyn ilości 

kompletnych instalacji pomp ciepła CWU oraz ceny za 1 kompletną instalację pompy ciepła CWU 

(cena jednostkowa) wraz z wszystkimi kosztami wynikającymi z załączników stanowiących opis 

przedmiotu zamówienia i Projektu umowy. 

Część 4 zamówienia: 

Cena za nadzór nad dostawą i pracami instalacyjnymi instalacji fotowoltaicznej, stanowi iloczyn 

ilości kompletnej instalacji oraz ceny za 1 kompletną instalację fotowoltaiczną (cena jednostkowa) 
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wraz z wszystkimi kosztami wynikającymi z załączników stanowiących opis przedmiotu 

zamówienia i Projektu umowy. 

Suma cen łącznych wyliczona w tabelach winna być równa sumie wyliczonych cen za prace 

instalacyjne w ostatnim wierszu tabeli nazwanym razem/ogółem i odpowiadać cenie ofertowej 

Wykonawcy w danej części zamówienia.  

11.4. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Jeżeli 

złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca w formularzu 

ofertowym podaje wartość netto, kwotę podatku VAT, który odprowadzi Zamawiający (celem 

doliczenia jej do ceny ofertowej na podstawia art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) oraz wartość brutto. 

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. 

11.5. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto dla danej części 

zamówienia, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

11.6. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się 

zrealizować przedmiot zamówienia.  

12. Kryteria i ocena ofert. 

12.1.  najniższa cena – 60 % (wzór wyliczenia) 

    oferta z najniższą ceną  x 60 

    cena oferty badanej 

12.2.   Liczba inspekcji przy montażu każdej instalacji. 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za ilość inspekcji każdej instalacji osoby wskazanej 

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

zamówieniem), na podstawie obliczeń: 

a) Minimum 1 inspekcja każdej instalacji– 20 pkt. 

b) Minimum 2 inspekcje każdej instalacji – 40 pkt. 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie liczby inspekcji, zamawiający przyjmie do oceny ofert 

jednokrotny pobyt na montażu. 

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. 
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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. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                             

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, tj. 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; 
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b) wstrzymania robót realizowanych w ramach Kontraktów budowlanych przez organy 

Nadzoru Budowlanego; 

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

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

e) 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. 

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. 
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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 
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