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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w przetargu nieograniczonym na: 

 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- 
Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów” 

 
 
 

o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty określonej                      
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) 
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Starogard Gdański, dnia 19.02.2020 r.          
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim 
Adres: ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański 
telefon: 58/562-34-61;  faks: 58/562-34-62  
e-mail: pzdstg@pzdstg.pl 
adres strony internetowej: www.pzdstg.pl   
godziny urzędowania: od 645 do 1445. 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                           
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,                               
poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”. 
 

2.2 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                           
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
2.3 W postępowaniu stosuje się procedurę określoną przepisem art. 24aa ustawy Pzp.  
2.4 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
PZD.404.5.2020.MC 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia – 
realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. 
Starogard Gdański- Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów” 
Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór inwestorski nad realizacją zadania w celu 
skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań 
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w zakresie 
jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, rozliczania zrealizowanych robót, 
wykonania robót według uprzednio zatwierdzonego z Zamawiającym harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową                                   
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w terminie 
ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym. 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletną dokumentacją                        
dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego, które podlega przedmiotowemu nadzorowi 
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.pzdstg.pl (Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej, zjazdów, znak sprawy PZD.404.2.2020.MC). 
 

3.1.1 W ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 3.1 Wykonawca robót 
budowlanych realizować będzie w szczególności następujący zakres prac:  

1) rozbudowę drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej, zjazdów zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

2) wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacją projektową (zmiana stałej 
organizacji ruchu- oznakowanie pionowe i poziome) 

3) remont wjazdu oraz wyjazdu przy parkingu cmentarza komunalnego asfaltem 
4) wykonanie dwóch „peronów” dla osób korzystających z autobusu 
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Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji przetargowej i znajduje się na 
stronie internetowej: www.pzdstg.pl 
 
3.1.2 Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia skieruje osoby pełniące funkcję 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego i będą uczestnikami procesu budowlanego (w myśl 
przepisów Prawa budowlanego), a także będą czynnie uczestniczyły przez cały okres 
realizacji zamówienia oraz będą posiadać wymagane uprawnienia oraz doświadczenie 
zawodowe określone w pkt 5.1.2.3) lit. b) niniejszej SIWZ. 
 

Żadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
 

3.1.3 Do obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania 
inwestycyjnego należeć będą następujące czynności: 
 

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie obowiązków 
ujętych w przepisach Prawa Budowlanego, a w szczególności: 
a) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności                     

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                       
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                        
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających                           
wraz z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy w terminie                              
do 3 dni od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót budowlanych, 

d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbiorów 
końcowych gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
f) monitorowanie postępu robót budowlanych,  
g) opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania robót w odniesieniu                        

do przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonego                            
przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

h) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych 
materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 
techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami  bezpieczeństwa  obiektu  
w toku budowy oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

i) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności prowadzonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych na budowie z uprzednio sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: 
 Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ); 
 projektem organizacji ruchu na czas budowy; 

j) weryfikacja ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego 
przedmiotu umowy, 
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k) weryfikacja obmiarów powykonawczych poszczególnych robót w przypadku rozliczania 
kosztorysowego oraz weryfikacja przedłożonych przez wykonawcę robót kosztorysów 
związanych z rozliczeniem robót zamiennych i dodatkowych,  

l) analiza i weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych zaawansowania robót 
budowlanych przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

m) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy, 

n) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy będą one prowadzone w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu i życiu osób lub wykonywane niezgodnie                                  
z wymaganiami zadania,  

o) koordynowanie i uzgadnianie z autorem projektu budowlanego wszelkich zmian 
dotyczących projektu, 

p) w przypadku wystąpienia roszczeń Wykonawcy robót budowlanych udział                                     
w ich rozpatrywaniu, w tym także przedstawienie Zamawiającemu swojego stanowiska 
co do ich zasadności. W przypadku powstania sporów sądowych między 
Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych dotyczących realizacji Umowy                   
na roboty budowlane, Inspektor zapewni Zamawiającemu wsparcie poprzez 
przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu, 

q) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją zadania, 

r) organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym na budowie, jak również 
organizowanie i przewodniczenie naradom budowy, które odbywać się będą raz                        
w tygodniu, a także sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich 
Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych. 

 

3.1.4 Do obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego po zakończeniu robót 
budowlanych, na etapie przygotowania do odbioru końcowego zadania należą: 
 

- sprawdzanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 
zadania z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenia gotowości 
do przejęcia całości robót budowlanych,  

- pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej                       
wraz z jej sprawdzeniem, 

- pozyskanie od Wykonawcy robót budowanych, a następnie zweryfikowanie wszelkich 
dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego, 

- sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego 
wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym czasie dokumentów, 

- udział w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami                        
w ramach realizacji zadania. 

 

3.1.5 Do uprawnień Wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy: 
 

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych  
wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
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budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji 
i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem                   
na budowę. 

 

3.1.6 Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach 
czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 razy w 
tygodniu oraz na każde żądanie Inwestora. Ponadto niezwłocznie, gdy obecność 
Inspektora będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia 
pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na placu budowy musi zostać 
potwierdzony wpisem na kartę ,,Potwierdzenie pobytu na budowie’’, na której 
przedstawiciel Zamawiającego poświadczy zrealizowany na budowie nadzór. 

 

3.1.7  Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Umowy do przedłożenia kopii stosownych i aktualnych uprawnień/dokumentów 
uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, osób wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. Wszystkie 
ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości 
języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia 
tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy 
Zamawiającym a personelem Wykonawcy.  

 

3.1.8  Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy do dostarczenia Zamawiającemu kopii Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia,                  
na kwotę nie mniejszą niż wartość zawartej umowy, której termin ważności będzie 
obejmował okres obowiązywania umowy. 

 

3.2 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem 
http://www.pzdstg.pl/o_nas.php oraz w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie 
Gdańskim ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański.  
        

3.3 Podwykonawcy 
 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,                       
i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                        
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
 

3.4 Oferty częściowe i wariantowe  
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert 
wariantowych. 
 

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

3.6 Wspólny Słownik Zamówień CPV 
 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy                            
– w okresie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego                        
pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej, zjazdów’’ – do dnia 31.07.2020 r.  (okres na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego wraz z koordynacją realizacji robót oraz rozliczeniem całego zadania 
inwestycyjnego). 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu;  
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                              
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną 
usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na 
budowie chodników lub budowie ciągów pieszo-rowerowych lub budowie ścieżek 
rowerowych, o długości min. 500 mb. 

       b) do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia  
budowlane oraz doświadczenie: 
 co najmniej 1 osobę na stanowisku Inspektora Nadzoru branży                             

drogowej posiadającą: 
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub równoważne 
 doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego tj. w wykonaniu min. 1 

usługi polegającej na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
robót lub kierowania robotami w zakresie budowie chodników lub budowie 
ciągów pieszo-rowerowych lub budowie ścieżek rowerowych, o długości min. 
500 mb. 

 

 
 

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając 
równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze 
obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 
oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie 
uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE 
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po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ                   
w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.                
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich                     
Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). 
 
 

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,                         
o których mowa w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  
a) w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3 lit a, jeden z wykonawców spełni warunek 

samodzielnie; 
b) w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3 lit b, jeden z Wykonawców spełni warunek 

samodzielnie lub będą łącznie spełniać warunek po zsumowaniu potencjału. 
 

5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania.  
 

5.3.1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych                       
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

5.3.2 Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn.zm.) 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                                  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z poźn. zm.). 
 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA                      
 

6.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte                                    
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,   
o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 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.  
 
 

6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.  
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6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 
 

1) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:  
 

a) wykaz 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 te zostały wykonane, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 

b) dowody określające, czy usługi, o których mowa pkt 6.4.1) lit. a 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;  

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,                            
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

 
 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych,                        
niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP                            
na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
 

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                             
w postępowaniu:  

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                             
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).  

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
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6.5 Dysponowanie zasobami innego podmiotu.  
 

6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa                        
w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu                                          
do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.  
 

6.5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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,                 
o którym mowa powyżej winno być złożone w formie oryginału wraz z ofertą. 
 

 

6.5.3 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                         
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1.  
 

6.5.4 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu                                    
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra                  
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może                             
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                                 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).  
 

6.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                                
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2. 
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6.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
 

6.6.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie                             
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa            
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszej SIWZ. 
 
 

6.7 Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

6.7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.2a - składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 
 

6.7.2 Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1, powinien być wystawiony nie wcześniej                       
niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.  
 

6.7.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 6.7.1, 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. 
 

6.8 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
 

6.8.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                   
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia.  
 

6.8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania                      
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania                          
ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać 
zakres umocowania. 
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA                              
SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający                  
oraz Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres do korespondencji: Powiatowy 
Zarząd Dróg ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański lub drogą elektroniczną (e-mail: 
pzdstg@pzdstg.pl), z uwzględnieniem pkt 7.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego 
potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie  lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej 
informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający 
potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
 

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń                                   
i dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ, umowy, a także zmiany lub wycofania oferty.  
Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           
i uzupełnień dotyczących treści oferty, oświadczeń i dokumentów. 
 

7.3 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa                             
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu. 
 

7.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Cieślik. 
 

7.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                   
że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego                                     
(adres do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard 
Gdański) nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.   
 

7.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma 
o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 7.5.  
 

7.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.pzdstg.pl. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

8.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 400,00 zł. 
      (słownie złotych: czterysta 00/100). 
8.2 Wadium musi być wniesione na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym o/ Starogard 

Gdański nr 94 8340 0001 0005 5420 2000 0004; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 

8.3 W przypadku wniesienia przez Wykonawców wspólnie składających ofertę wadium 
w innej formie niż pieniądz, gwarancja/poręczenie winno być wystawione na 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8.4 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
8.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
8.6 Ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 8.1,                   

w formie lub formach, o których mowa w pkt 8.2 zostanie wykluczony                                 
z postępowania. 

8.7 Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych  w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

8.8 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.11 Wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.9 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.10 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy 
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

8.12 Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami w przypadku gdy: 

18.12.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie; 
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
18.12.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca                           

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
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pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

18.13  W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w innej formie niż pieniądz 
Beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Powiat Starogardzki reprezentowany 
przez Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

9.1 Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 

9.2 Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić                                          
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,                   
nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli 
jest wymagane w postępowaniu). 
 

9.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.    
 

9.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

10.2 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
 

1) wypełniony Formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ (zawierający w szczególności: wskazanie 
oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące 
terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania 
ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień niniejszej SIWZ,                                    
w tym wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, które części zamówienia 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców 
oraz oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego branży drogowej stanowiące podstawę do przyznania punktów w 
kryterium „Doświadczenie zawodowe’’, a także pozostałe oświadczenia i informacje), 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym  
mowa w pkt 10.3, 

3) oświadczenia, o których mowa  w pkt 6.1 niniejszej SIWZ;  
4) zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach). 

 

10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej 
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oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz                  
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.   
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  
 

10.4 Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane. 
 

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie 
oraz parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 
 

10.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
 

10.8 Dokumenty lub 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. 
zm.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu                  
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  
 

10.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
  

10.10 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 
stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się 
przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, 
pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego 
informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez 
Wykonawcę.  
 

10.11 Zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.            
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), jeśli Wykonawca                          
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, 
aby informacje zastrzeżone były przez wykonawcę oddzielone i oznaczone zapisem 
„tajemnica przedsiębiorstwa” od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak  
jednoznacznego wskazania, które  informacje stanowią tajemnicę   przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania 
są jawne bez zastrzeżeń. 
 

10.12 Wykonawca zamieści ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami w zamkniętej 
kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: 
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Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej, zjazdów” 

Nie otwierać przed dniem 28.02.2020 r., godz. 09:00 
 

 

 
 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta będzie posiadać nazwę i adres 
Zamawiającego i Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia 
złożenia jej po upływie terminu składania ofert). 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 
 
10.13 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                           
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10.12, a koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”. 
Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert. 
Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.  
 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg                             
ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański, biuro nr 2. 

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2020 r. o godz. 08:00. 
 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina 
wpływu oferty do zamawiającego. 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
zwrócone Wykonawcom. 
 

11.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 28.02.2020 r. o godz. 09:00, w biurze nr 3 
Powiatowego Zarządu Dróg ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański. Otwarcie ofert 
będzie jawne. 
 

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie odczyta informacje, o których mowa                   
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści powyższe 
informacje na swojej stronie internetowej. 
 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

12.1 Ceną oferty jest wartość za cały przedmiot zamówienia podana w Formularzu oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową brutto. 

Pojęcie ceny należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia            
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).  
 

12.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona 
stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych                 
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w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu 
zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 

12.3 Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres usługi przedstawiony w opisie przedmiotu 
zamówienia niniejszej SIWZ. 
 

12.4 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie. 
 

12.5 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane                              
z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, w tym z opisu przedmiotu 
zamówienia, a także obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

12.6 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający       
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę 
zobowiązany jest poinformować 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. 
 
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT  
 

13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
 

1) Cena – 60 % 
2) Doświadczenie zawodowe – 40 % 
 

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca 
wynosi 100 pkt. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca 
najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach. 
 
 

13.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów: 
 

1) Kryterium „cena” (C) - będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty.                    
Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie 
wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną 
(wartość łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru: 
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Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) 
oferty najtańszej 

C =   ----------------------------------------------  x 60 pkt 
Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) 

oferty ocenianej 
 
 
 

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę 
porównania i oceny ofert. 
Przez cenę (wartość łącznie z podatkiem VAT)  oferty najtańszej rozumie się cenę oferty 
najtańszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy 
nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert. 
 
2) Kryterium „doświadczenie zawodowe” (D) - „doświadczenie zawodowe Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej bez ograniczeń” będzie rozpatrywane na 
podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt 11 Formularza oferty, a jego 
ocena zostanie dokonana wg następujących zasad: 

 
- Jeżeli Wykonawca wykaże, że Inspektor Nadzoru branży drogowej bez ograniczeń 

posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycji przy 
jednym zakończonym zadaniu/kontrakcie polegającym na budowie chodników lub 
budowie ciągów pieszo-rowerowych lub budowie ścieżek rowerowych, o długości min. 
500 mb – otrzyma 0 punktów; 

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że Inspektor Nadzoru branży drogowej bez ograniczeń 
posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycji przy 
dwóch zakończonych zadaniach/kontraktach polegających na budowie chodników lub 
budowie ciągów pieszo-rowerowych lub budowie ścieżek rowerowych, o długości min. 
500 mb – otrzyma 20 punktów; 

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że Inspektor Nadzoru branży drogowej bez ograniczeń 
posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycji                               
przy trzech lub większej liczbie zakończonych zadaniach/kontraktach polegających                   
na budowie chodników lub budowie ciągów pieszo-rowerowych lub budowie ścieżek 
rowerowych, o długości min. 500 mb –otrzyma 40 punktów. 

 
 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt. 
 
13.3 W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie 
następującym wzorem: 
 
 

W = C + D 
 

gdzie:  
W – Wynik oceny  
C – liczba punktów w kryterium „Cena”  
D – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe”. 
 
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą liczbę punktów i Wykonawca 
potwierdził spełnianie warunków postawionych w SIWZ. 
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Maksymalna ilość punktów, jaką może zdobyć Wykonawca uwzględniając wszystkie kryteria 
oceny ofert wynosi 100 pkt. 
 

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie 
ustalonych kryteriów, o których mowa powyżej. 
 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE                  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
 

14.1 Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.  
 

14.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać                     
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,                                      
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

14.3 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, 
na wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców. 
 

 

14.4 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 15 niniejszej SIWZ. 
 

14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie                         
nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 
cytowanej ustawy. 

 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

15.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej 
ceny w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 
a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym o/ Starogard 

Gdański nr 94 8340 0001 0005 5420 2000 0004; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.   

15.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 
w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

15.3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.4 W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż                           
w pieniądzu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w 
dokumentu. 

15.5 W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego                 
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w innej formie niż pieniężna. 
15.6 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienie należytego wykonania umowy określone zostały                       

w Rozdziale V niniejszej SIWZ. 
15.7 Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać 

następujące elementy:  
a) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  
b) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego): Powiat Starogardzki reprezentowany 

przez Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański,  
c) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  
d) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
e) Sformułowanie zobowiązujące Gwaranta do nieodwołalnego                                      

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie 
zapłaty, w przypadku gdy wykonawca w szczególności:  
 nie wykonał usługi w terminie wynikającym z umowy,  
 wykonał usługi objęte umową z nienależytą starannością.  

           Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek 
dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej 
wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe 
zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

15.8 Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 15.7 ppkt. e) 
przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty 
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA                        
 

16.1 Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  
 

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.  
 

16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  
 

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania             

o cenę;  
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
4) odrzucenia oferty odwołującego;  
5) opisu przedmiotu zamówienia;  
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  
 

16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej                         
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem                           
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
 

16.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  
 

16.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia                               
na stronie internetowej. 
 

16.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

16.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,               
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

 
 
 

17. Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:  
 

  
Załącznik nr 1  Formularz oferty; 
Załącznik nr 2a  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału                  

w postępowaniu; 
Załącznik nr 2b Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia                          

z postępowania; 
Załącznik nr 3  Wykaz usług; 
Załącznik nr 4  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego; 
Załącznik nr 5  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; 
Załącznik nr 6  Wzór umowy. 
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FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 

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

Adres Wykonawcy 
………………………………………… 
………………………………………… 
Telefon 
………………………………………… 
Adres mailowy 
………………………………………… 
reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 
 
 
 

Powiat Starogardzki 
Powiatowy Zarząd Dróg  
ul. Mickiewicza 9 
83–200 Starogard Gdański  

 
 
 
 

1.  Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na 
odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów”,  

za cenę ryczałtową netto …………………………….złotych 

     (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………..)   

     powiększoną o podatek VAT …..%, co w wyniku daje cenę brutto ……………………… złotych  

     (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………..). 
 

2.  Zobowiązuję się, się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie  
od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r.   

 

3.  Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy. 
 

4.  Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę                   
do niej żadnych zastrzeżeń. 
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5.  Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim 
przedsiębiorstwem**.  

 

6.  Informuję, że: 
a) wybór oferty nie będzie ** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego; 
 

b) wybór oferty będzie ** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności                       
od przedmiotu zamówienia):  …………………………………………. Wartość usług           
(w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy                    
u Zamawiającego to ………………………………………. zł netto. 
 

7.  Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń                  
i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Dokumenty te są 
dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych                 
i bezpłatnych baz danych: 

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 
 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 
 inne: …………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………….…………………*** 
 

8.  Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
 

 

9.  Jeżeli moja oferta będzie przyjęta, zobowiązuję się do złożenia zabezpieczenia    
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) 
zamówienia objętego ofertą. 
 
 

10.  Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane                                  
w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie 
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 
 

 

11.  Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży 
drogowej bez ograniczeń) w zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycji, zgodnie z pkt 
13.2.2) SIWZ wynosi: 
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Kryterium- 

doświadczenie zawodowe 
 

Ilość zakończonych 
zadań/kontraktów 

spełniających 
wymagania 
określone                     

w pkt 13.2.2) SIWZ 

 
Zakres                       

każdego 
zadania/kontraktu 

(min. w mb) 

 
Należy zaznaczyć 
odpowiednie pole 

krzyżykiem***** 

 
…………………………. 
………………………… 
Imię i nazwisko 
 

 
1 - jeden 

 
500 

 

 
2 - dwa 

 
500 

 

 
3 – trzy i więcej 

 
500 

 

 
 

12.  Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam** powierzyć części zamówienia 
podwykonawcom: 
 

 

Lp. 
Wskazanie części 

zamówienia 
Wskazanie firm podwykonawców 

1. 
  

2. 
  

 

 
 
 
…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
UWAGA: 
* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy 
rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów                    
i usług (tj. Dz. U. z 2019  r. poz. 178). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem  od towarów                          
i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 
  

** Niepotrzebne skreślić. 
 

*** Właściwe zaznaczyć. 
 

**** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie              
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego                         
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                                                
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 

***** UWAGA! Kryterium oceny ofert – uzupełnia Wykonawca. 
 

Jeśli Wykonawca nie wskaże (nie zaznaczy odpowiedniego pola krzyżykiem), otrzyma 0 pkt                                                 
w kryterium ,,Doświadczenie zawodowe’’. Do obliczenia punktacji w kryterium ,,Doświadczenie                                      
zawodowe’’, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 13.2 2) SIWZ
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………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
nazwa i adres Wykonawcy 

 
Powiat Starogardzki 
Powiatowy Zarząd Dróg  
ul. Mickiewicza 9 
83–200 Starogard Gdański  

 
 

Oświadczenie wykonawcy  
 

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

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej, zjazdów”, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 2a 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………… 

……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 

…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Załącznik nr 2b 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
nazwa i adres Wykonawcy 

  
Powiat Starogardzki 
Powiatowy Zarząd Dróg  
ul. Mickiewicza 9 
83–200 Starogard Gdański  

 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej, zjazdów”, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp. 
 

…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku                

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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WYKAZ USŁUG Załącznik nr 3 

  

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
nazwa i adres Wykonawcy 
 

   
Powiat Starogardzki 
Powiatowy Zarząd Dróg  
ul. Mickiewicza 9 
83–200 Starogard Gdański  

 
 
                   

 
 

Przedmiot zamówienia* 
 
 

 
Zakres (w mb) robót, nad 
którymi pełniono nadzór 

inwestorski 

Data wykonania 
zamówienia (zaleca się 

podanie: dnia, miesiąca, 
roku) 

Podmiot na rzecz którego 
usługi  

zostały wykonane   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     
     

 
…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek 
określony w pkt 5.1.2.3a SIWZ. 
Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 
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WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Załącznik nr 4 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
nazwa i adres Wykonawcy 

Powiat Starogardzki 
Powiatowy Zarząd Dróg  
ul. Mickiewicza 9 
83–200 Starogard Gdański  

 
 

 

 
 
 

LP. 

 
NAZWISKO 

I IMIĘ OSOBY, KTÓRA 
BĘDZIE 

UCZESTNICZYĆ W 
WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA  
 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE  
 

 ZAKRES 
WYKONYWANYCH 

CZYNNOŚCI 

 
DOŚWIADCZENIE 

ZAWODOWE 
(doświadczenie                        

w pełnieniu funkcji 
określonej w warunku       

w pkt 5.1.2. 3) lit. b 
SIWZ w n/w branży) 

INFORMACJA O 
PODSTAWIE DO 
DYSPONOWANIA 

OSOBAMI * 
 

1. 

 

uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami 

budowlanymi w 
specjalności drogowej lub 

równoważne 

Inspektor Nadzoru 

 

DYSPONUJĘ OSOBĄ/ 
BĘDĘ DYSPONOWAŁ* 

 

 
 
 
 
 
 
 

…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 

 
* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych 
podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji 
zamówienia. 
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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,                     
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp 

 

Załącznik nr 5 

 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
nazwa i adres Wykonawcy 
 
 

Powiat Starogardzki 
Powiatowy Zarząd Dróg  
ul. Mickiewicza 9 
83–200 Starogard Gdański  

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej, zjazdów”, oświadczam, że: 
 
 

 nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  
w niniejszym postępowaniu* 

 należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………………………………………….** 
 

 
 
…………….........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                          ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
*   Niewłaściwe skreślić 
** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej 
grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie. 
*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów 

składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy. 
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Umowa - wzór 
 

zawarta w dniu ………………… roku w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: 
Powiatem Starogardzkim NIP 592-205-78-38 reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd 
Dróg ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański w imieniu, którego działa Dyrektor 
Pan Dariusz Kurzyński na podstawie pełnomocnictwa nr OR.077.147.2016 z dnia 
08.11.2016 r. zwanym dalej „Zamawiającym”  
a 
……………………………………………………………..…………………………………...…………. 
zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez : 
……………………………………….. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański- Linowiec w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej, zjazdów”, w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, została zawarta 
Umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy i oświadczenia stron 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia 
polegający na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard 
Gdański- Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów”, zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez 
Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny 

zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu Umowy, 
2) zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem jego realizacji i zakresem 

składających się na niego zadań i nie wnosi uwag co do tych elementów pod kątem 
możliwości należytej i terminowej realizacji usługi w cenie ofertowej według wymagań 
Zamawiającego określonych niniejszą Umową, 

3) przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie i realizację 
przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający, zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji 
zamówienia i udzielania mu niezbędnego wsparcia celem należytego i terminowego 
wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z postanowieniami Umowy, z 
zachowaniem należytej staranności wymaganej ze względu na profesjonalny charakter 
działalności, zgodnie z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej i prawniczej, które 
dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z Umową, Wykonawca 



 

 

32 
 

zawsze będzie chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcami i 
podmiotami trzecimi.   

5. Po podpisaniu umowy na roboty budowlane z Wykonawcą robót, Zamawiający przekaże  
Wykonawcy dane kontaktowe do Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych                              
i poinformuje o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót na zadaniu.   

 
§ 2 

Termin wykonania Umowy 
 

1. Wykonawca będzie wykonywał usługi objęte niniejszą Umową od dnia jej podpisania                
do dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji -  do dnia 31.07.2020 r.  

2. Termin wykonania niniejszej Umowy wydłuża się odpowiednio do czasu ostatecznego 
rozliczenia inwestycji: 

1) bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zachowania zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych,  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi łącznie                
z podatkiem VAT: ……………..….  złotych (słownie: ………………………złotych …./100) 
Kwota netto wynosi …………. złotych (słownie: ……………………………złotych …./100), 
podatek VAT w wysokości …..% tj. …… złotych (słownie: …………….……złotych …./100). 

2. Strony ustalają, że Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym                         
i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.  

3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu Umowy 
stanowi protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz protokół z realizacji 
usługi nadzoru inwestorskiego podpisany przez Zamawiającego – przedstawiciela 
Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim i nie zawierający uwag. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie w terminie do 30 dni                 
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

5. Płatności będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). Prawidłowo wystawiona faktura 
winna zawierać następujące dane indentyfikacyjne: 
Nabywca:  Powiat Starogardzki,  
 ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-205-78-38 
Odbiorca:  Powiatowy Zarząd Dróg , 
 ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański.  
Fakturę należy dostarczyć na adres:  
 Powiatowy Zarząd Dróg ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

7. Do sprawdzenia wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz potwierdzenia wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT, upoważniony jest ze strony Zamawiającego przedstawiciel 
Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim. 

8. W przypadku, jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Powiat Starogardzki – 
Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim będzie dokonywał płatności metodą 
podzielonej płatności. 
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§ 4 
Komunikacja między stronami. Personel 

 

1. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się w szczególności                                  
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pisemnie, przy czym sposób kontaktu 
uzgodniony zostanie po zawarciu niniejszej umowy, mając na celu szybką i skuteczną 
komunikację między Stronami. 

2. W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt 
wyłącznie z osobami posiadającymi kompleksową wiedzę z zakresu przedmiotu Umowy                   
– zadania inwestycyjnego i realizowanych w jego ramach zadań. 

3. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie                
lub inny personel, który będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. 
Pozostałe osoby powinny posiadać kwalifikacje niezbędne do sprawnego wykonywania 
Umowy.   

4. Na dzień podpisania niniejszej Umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie 
realizacją i współpracą przy wykonywaniu przedmiotu Umowy są następujące osoby:  

 

 Po stronie Wykonawcy- inspektor nadzoru: 
 …………………………………. ,  
e-mail: ………………………………………………….., 
tel. …………………………………………………………….  

 
Po stronie Zamawiającego: 

……………………………........................................……. 
   e-mail: …………………………………………………..,  

tel. ………………………………………………….  
 
5. Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawach związanych z wykonaniem 

niniejszej Umowy do inspektora nadzoru lub do innej osoby odpowiedzialnej za 
zagadnienie objęte korespondencją.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za cały zakres obowiązków 
objętych niniejszą Umową. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić świadczenie usługi będącej przedmiotem umowy 
w godzinach pracy Wykonawców robót na Zadaniu przy czym świadczenie usługi może 
być również wykonywane zdalnie, o ile sytuacja nie wymaga obecności na placu budowy 
lub w innym określonym miejscu. 

8. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie osobowym stosunku do złożonej 
Oferty bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką 
zmianę nie wyrazić zgody, jeśli osoba, co do której zmiana ma nastąpić nie spełnia 
warunków określonych w SIWZ. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu nie wymaga zmiany Umowy.  

9. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo żądać zmiany przez Wykonawcę 
inspektora nadzoru, który w jego opinii nie wykonuje należycie swoich obowiązków lub 
narusza zasady współżycia społecznego. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany, 
proponowana osoba musi posiadać co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jakie 
były wymagane w SIWZ. Koszty tych zmian obciążają Wykonawcę.   

10. Powiadomienia ze strony Wykonawcy wymaga również czasowa niedostępność inspektora 
nadzoru (urlop, choroba, wypadki losowe etc.). Powiadomienie takie będzie zawierać czas 
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niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo 
niedostępnej.  

11. Zmiana inspektora nadzoru oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może 
powodować żadnych przerw w bieżących kontaktach Stron ani żadnych opóźnień i innych 
trudności w realizowaniu Umowy.  

12. Celem zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją Umowy, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wzywania Wykonawcy do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce, 
celem zaprezentowania przez Wykonawcę wybranego zagadnienia/zagadnień związanych 
z realizacją Umowy.  

§ 5 
Zakres obowiązków Wykonawcy 

 

1. Wykonawca powinien zawsze działać lojalnie, sumiennie i bezstronnie, z najwyższą 
starannością, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi                    
w jego zawodzie. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących zarówno niniejszej Umowy jak i Umowy na wykonanie robót 
budowlanych, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również                       
od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.  

2. Zakres obowiązków Wykonawcy określony jest szczegółowo w opisie przedmiotu 
zamówienia SIWZ i stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

3. Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Wykonawcy                 
nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności na rzecz bądź w imieniu wykonawców robót 
budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Uchybienie temu obowiązkowi 
stanowić będzie rażące naruszenie postanowień Umowy uzasadniające odstąpieniem                  
od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron pod rygorem 
nieważności. Jeśli jakakolwiek czynność Wykonawcy, która ma być wykonana w ramach 
Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego                     
po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 
pisemnie Zamawiającego przed wykonaniem takiej czynności. Zaniechanie powiadomienia 
oznaczać będzie rażące naruszenie postanowień Umowy, uzasadniające odstąpienie                  
od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                           
oraz konieczność złożenia oświadczenia o zwolnieniu Zamawiającego z tego zobowiązania 
i przejęciu go przez Wykonawcę. 

5. Wszelkie czynności prowadzące do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych 
lub terminu realizacji robót budowlanych, a także prowadzące do innego rodzaju zmiany 
zawartych z Wykonawcami robót budowlanych umów, wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 6 
Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy dostarczy 
Zamawiającemu kopię Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na kwotę nie mniejszą                       
niż wartość niniejszej umowy, której termin ważności będzie obejmował okres 
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, której kopia zostanie 
przedstawiona Zamawiającemu, nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisy na kolejne okresy w taki sposób, 
aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 
Kopie kolejnych polis wraz z warunkami ubezpieczenia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu. 

3. Wraz z kopiami polis Wykonawca składa oświadczenie, że składki wymagalne na dzień 
złożenia kopii polis zostały opłacone lub potwierdzenia opłacenia składek.  

4. Ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, które przewyższą 
sumy ubezpieczeniowe wynikające z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub których                          
nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa OC, zostaną pokryte bezpośrednio przez 
Wykonawcę na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

 
§ 7 

Zasady postępowania w razie opóźnienia. 
Kary umowne 

 

1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które 
dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane                            
w terminach innych niż określone w umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie 
zawierać będzie prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu 
obowiązkowi skutkuje utratą możliwości powoływania się na przekroczenie terminów                     
z przyczyn, o których istnieniu Wykonawca nie powiadomił Zamawiającego w trybie wyżej 
opisanym.  

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  
1) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków Wykonawcy w stosunku do terminów, 

wynikających z Umowy lub uzgodnionych z Zamawiającym – w wysokości 0,2 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
opóźnienia,  

2) za nieobecność uprawnionego inspektora nadzoru na budowie, radzie budowy lub 
innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o 
tym Wykonawcę w trybie przewidzianym Umową lub obecność była wymagana 
Umową bez konieczności uprzedniego informowania–  w wysokości 200 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy                                        
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

4. W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej 
Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

5. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 
niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego bez podatku VAT określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  
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§ 8 
Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie przez Zamawiającego 

 

1. Odstąpienie od Umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia. 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron,                      
jak również po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawca 
będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie 
wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający 
zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia lub rozwiązania Umowy. Następnie 
strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji 
wykonanej do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. Po zakończeniu inwentaryzacji,   
co strony potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy część wynagrodzenia należnego mu na mocy Umowy za zakres prac 
wykonany do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. Podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury jest w takiej sytuacji podpisany przez Zamawiającego protokół 
inwentaryzacji. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, niniejszej Umowie oraz w każdym z niżej opisanych 
przypadkach w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia informacji o zaistnieniu 
poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie:  
1) Wykonawca co najmniej 3-krotnie opóźniał się w wykonywaniu swoich obowiązków 

ponad terminy umowne lub terminy wyznaczone przez Zamawiającego,                                
bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania 
kolejnych opóźnień,  

2) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność inspektora nadzoru na budowie, radzie 
budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania 
Wykonawcy do zaniechania kolejnych opóźnień, 

3) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie 
likwidacji jego przedsiębiorstwa lub wystąpią przesłanki do złożenia wniosku                         
o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia wniosku o upadłość 
wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego                   
na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  

4) kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 
20 % wynagrodzenia umownego bez podatku VAT, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, 

5) Wykonawca w inny sposób, niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-dni 
kalendarzowych terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień, z zastrzeżeniem rygoru 
odstąpienia od Umowy w razie nieusunięcia tych uchybień.  

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa                    
w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu na usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego 
wyznaczenie nie jest wymagane Umową, zamiast złożenia oświadczenia o odstąpieniu                    
od umowy, nakazać wstrzymanie Wykonawcy prac związanych z realizacją przedmiotu 
umowy i powierzyć innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie czynności, 
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których Wykonawca w terminie nie wykonał, lub zlecić innemu podmiotowi dokończenie 
wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim nie został on wykonany                       
przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy).                                
Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru 
potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy albo dochodzić ich od Wykonawcy.   

5. W trybie opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu i z przyczyn tam wymienionych 
Zamawiający może również ograniczyć zakres Umowy Wykonawcy w dowolnym zakresie  
i na dowolnym etapie realizacji Umowy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.   

7. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym powyżej, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy, 
która została zrealizowana do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego                       
o rozwiązaniu Umowy. W szczególności strony wyłączają możliwość dochodzenia przez 
Wykonawcę jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych.   
 

§ 9 
Prawa autorskie 

 

1. Wszystkie składające się na wytworzoną przez Wykonawcę dokumentację elementy                    
lub materiały oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części 
składowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę  
w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość autorskich 
praw majątkowych zostanie przeniesiona na Zamawiającego na polach eksploatacji 
określonych w treści niniejszego paragrafu z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) 
Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 
Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa 
Wykonawcy.   

3. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów dokumentacji  
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego 
paragrafu.  

4. Wykonawca najpóźniej do dnia złożenia Zamawiającemu protokołu z realizacji usługi 
nadzoru inwestorskiego zapewni istnienie wystawionego przez autorów utworów 
nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia dla Zamawiającego do wykonania               
w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych,                                     
a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania 
o pierwszym udostępnieniu dzieła, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania                   
z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych.  

5. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo 
Zamawiającego do:  

1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania, korzystania z utworu przez 
Zamawiającego bez ograniczeń,  
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2) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie i dowolną techniką,  

3) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek 
innych zmian utworu,  

4) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania 
do obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy,   

5) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową                             
i wizualną,  

6) rozwoju i ulepszania utworu, jak również tworzenia i rozpowszechniania utworów 
zależnych,  

7) tłumaczenia utworu na inne języki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiającego,  
8) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  

i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
w tym w sieci Internet,  

9) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej  
i multimedialnej.  

6. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy lub rozwiązaniu umowy przez 
Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do części dokumentacji wykonanej wg stanu 
istniejącego na dzień rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji 
określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą złożenia 
oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy.  
 

§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

3. Zamawiający zwróci całą kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.  

 
§ 11 

Zmiana Umowy 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 
a) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, 
b) dopuszczalnej prawem zmiany strony umowy lub oznaczenia strony umowy, 
c) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów                     

i usług (VAT), 
d) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia 

takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 
e) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez 

Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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2. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana Umowy jest dopuszczalna 
również w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. 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. 
 

 
§ 12 

Rozstrzyganie sporów 
 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze 
negocjacji polubownych. Nie stanowi to zgody na sąd polubowny.  

2. Z negocjacji polubownych, o których mowa w ust. 1 Strony sporządzają protokół, 
zawierający m.in. ostateczne stanowisko Stron. 

3. Za zgodą Stron negocjacje polubowne mogą odbyć się w obecności mediatora. 
4. W przypadku braku dojścia do porozumienia w drodze negocjacji polubownych                         

lub niestawienia się lub odmowy uczestnictwa w negocjacjach przez jedną ze Stron 
Umowy, spory rozstrzygane będą na drodze sądowej.  

5. Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  

§ 13 
Części składowe umowy 

 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia …………………… 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego                     
i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu                 
dla Wykonawcy i  trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

3. Cesja wynikających z Umowy wierzytelności i praw Wykonawcy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

4. W razie sprzeczności treści w/w integralnych części składowych niniejszej Umowy                           
z postanowieniami Umowy, obowiązuje Umowa oraz jej integralne części w kolejności 
wymienionej powyżej.  

  
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA  


