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Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
 

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców. 
  
Rozdział II: Oświadczenia Wykonawcy: 
Załącznik nr 1: Formularz oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego 

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ) /oddzielne 
opracowanie/; 

Załącznik nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku 
przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy „Potencjał kadrowy”. 

  
Rozdział III: Formularz oferty wraz z załącznikiem: 
Załącznik nr 1: Formularz cenowy. 
  
Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia /oddzielne opracowania/.  
  
Rozdział V:  Wzór umowy /oddzielne opracowanie/. 
  
  
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 
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1.  Zamawiający.  
Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 
Pełnomocnik Zamawiającego przygotowujący i przeprowadzający postępowanie                
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 15 ust. 2, 3 i 4 pkt 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
ul. Mostowa 11 a 
80-778 Gdańsk 
tel. 58 32 64 990, fax. 58 32 64 999 
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl 
adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl   
godziny urzędowania: od 700 do 1500. 
Platforma zakupowa: http://platformazakupowa.pl/, adres profilu nabywcy: 
http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk. 
 

2.  Oznaczenie postępowania. 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
28/DZS/2020/PN/WRI. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej 
podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

3. Tryb postępowania. 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp.  
W postępowaniu stosuje się procedurę określoną przepisem art. 24aa ustawy Pzp. 
 
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                          
za pośrednictwem platformy zakupowej: http://platformazakupowa.pl/ lub poprzez 
adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk – zwanych dalej 
„platformą”.  
W/w linki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://zdw-gdansk.pl/bip/zamowienia-publiczne 
Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mowa jest o stronie 
internetowej Zamawiającego, należy przez to rozumieć także platformę.  
Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji w niniejszym postępowaniu zostały 
określone w pkt. 11. 
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4. Przedmiot zamówienia. 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego wraz                        

z koordynacją i kontrolą rozliczenia zadania. 
Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane: 
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501.  
- złożenie zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 
oraz uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem, w tym min.                
z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów. 
- wykonanie oraz montaż dwustronnej tablicy informacyjnej oraz dwustronnej tablicy 
pamiątkowej, związanych z dofinansowaniem inwestycji ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014 -2020. 

Zamówienie na roboty budowlane obejmuje w razie konieczności prowadzenie badań                        
i nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia występowania obszarów 
podlegających ochronie archeologicznej i konserwatorskiej. 

4.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach 
IV-V niniejszej SIWZ. 

4.3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5. 
4.4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
4.5.  Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podać nazwy podwykonawców, o ile są znani.  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany                     
w trakcie postępowania   o udzielenie zamówienia. 

4.6.  Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z  przepisami 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r., poz. 1040                
z późn.zm.) osób wykonujących czynności nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z art. 12 
ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą nadzór inwestorski może 
wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. 
Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby 
posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są 
imiennie. W związku z powyższym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nie jest 
wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 

4.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.), 
ustawie z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145                 
z późn. zm.)  i ustawie Pzp. 
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4.8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp do wysokości 20 000,00 zł netto. 
Zakres zamówienia podobnego obejmuje wykonanie usług pełnienia funkcji Inżyniera, 
polegających na zarządzaniu budową i nadzorze nad realizacją robót budowlanych 
wraz z kontrolą i rozliczeniem finansowym w zakresie występującym w zadaniu 
podstawowym. 
Warunki udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w pkt. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp: 
1) Wykonawca wykonał lub wykonuje  należycie zamówienie podstawowe, 
2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niż przyjęty do wykonania zamówienia 
podstawowego. 
3) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiający i Wykonawca dojdą do 
porozumienia odnośnie ceny i terminu wykonania. 
4) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia (inne niż określone              
w pkt. 3), o którym mowa w pkt. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą zgodne z istotnymi 
postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamówienia podstawowego. 

4.9.     Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach - zgodnie ze wzorem 
umowy (Rozdział V SIWZ). 

 
5. Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy                                 

w przedmiotowym postępowaniu lub od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót,   
w przypadku, gdy umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta przed 
zawarciem umowy z Wykonawcą robót. 
Przekazanie terenu budowy nastąpi do 14 dni od dnia zawarcia umowy na roboty                         
z Wykonawcą robót. 

 
6.  Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.2.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców także na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy Pzp: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                   
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 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 
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ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498                      
z późn. zm.). 
 

7.  Warunki udziału w postępowaniu 
7.1.  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
7.2.  Sytuacja ekonomiczna 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
7.3.  Sytuacja finansowa 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
7.4.  Zdolność techniczna 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
7.5.  Zdolność zawodowa 
7.5.1.  Zdolność zawodowa Wykonawcy 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
7.5.2.  Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy 

Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osobę legitymującą 
się doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, określonymi     
w poniższej tabeli: 

Lp. Funkcja na 
zadaniu 

Wykształcenie, 
uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami 

budowlanymi 

Doświadczenie 
 

  

1 2 3 4 

1 Inspektor 
nadzoru 
inwestorskiego 
branży drogowej 
- koordynator 

wykształcenie wyższe 
techniczne, 

uprawnienia do 
kierowania robotami 

bez ograniczeń w 
specjalności drogowej 

lub równoważne  

w pełnieniu funkcji: inspektora nadzoru branży 
drogowej lub kierownika robót branży drogowej 
(przez cały okres trwania robót branży drogowej, 
tj. od rozpoczęcia realizacji robót branży drogowej 
do podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
branży drogowej)  lub kierownika budowy (przez 
cały okres trwania robót, tj. od rozpoczęcia 
realizacji robót do podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót), na co najmniej dwóch 
zadaniach polegających na budowie lub 
przebudowie drogi klasy minimum Z* o długości 
odcinka drogi min. 2,1 km i wartości robót 
branży drogowej, co najmniej 4 000 000,00 zł 
netto** każde, doprowadzonych do odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

 

* lub odpowiadającej parametrom technicznym tej klasie drogi, w zakresie min.: prędkość projektowa 

Vp≥ 50 km/h, szerokość pasa ruchu - nie mniejsza niż 3m, dopuszczalny nacisk pojedynczej osi 

napędowej pojazdu na nawierzchnię jezdni (obciążenie obliczeniowe) – 115 kN.  

** W przypadku, gdy kwoty  określono w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na zł 

wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu                  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie 
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opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs 

NBP. 

Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) w specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniejszych przepisów oraz przynależność do właściwej okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, 
osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. 
zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). 
- mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych 
w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej 
okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez 
właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie 
z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego 
wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług 
transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu 
pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi 
dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług trans granicznych podlega każdorazowo 
indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

7.5.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
7.6.  Wymagania w odniesieniu do Wykonawców polegających na zasobach innych 

podmiotów. 
7.6.1. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu                  
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                               28/DZS/2020/PN/WRI 

 

                                                                                                                                                       
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica 

Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót 

9  

7.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia.  

7.6.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a 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 może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wykazane zdolności dotyczą. 

7.6.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

7.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których                         
te zdolności są wymagane. 

7.6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

 
8.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
            W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania                              

o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca przedłoży z ofertą następujące dokumenty: 

8.1.   Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                               28/DZS/2020/PN/WRI 

 

                                                                                                                                                       
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica 

Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót 

10  

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ)           
– załącznik nr 1 do Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.    

Wykonawca wypełni JEDZ (ESPD), tworząc dokument elektroniczny. Przy 
wypełnianiu oświadczenia JEDZ Wykonawca może korzystać z narzędzia eESPD 
udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) (http://espd.uzp.gov.pl), 
albo innych dostępnych narzędzi i oprogramowania, które umożliwiają wypełnianie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 
Formularz oświadczenia JEDZ przygotowany przez Zamawiającego (w formacie xml 
– do zaimportowania w w/w serwisie eESPD) do przedmiotowego postępowania 
dostępny jest na platformie w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. 
Oświadczenie JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją dostępną na stronie 
internetowej UZP (www.uzp.gov.pl) w zakładce „E-Zamówienia” – „JEDZ”.            
Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria 
kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich 
kryteriów kwalifikacji w postępowaniu. Ogólne oświadczenie składane przez 
Wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia 
wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

8.2.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
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 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 
oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

8.3. 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 składa także 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.  

8.4.  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na platformie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże 
Zamawiającemu za pośrednictwem platformy oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z treścią formularza zamieszczonego 
w załączniku nr 2 Rozdziału II SIWZ.  
Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.  
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8.5.   Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego ofertę oceniono najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

8.5.1.   W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 7.5 IdW: 
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnego z treścią załącznika nr 3 do 
Rozdziału II SIWZ). 

8.5.2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca 
przedłoży, o ile dokumenty te nie będą dostępne z bezpłatnych baz danych 
wskazanych przez Wykonawcę w  oświadczeniu z punktu 8.1 SIWZ: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu  ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

8.6.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: 
1) 8.5.2 lit. a SIWZ – składa  informację z odpowiedniego  rejestru  albo, w przypadku  
braku  takiego  rejestru,  inny  równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy  informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 
2) 8.5.3 lit. a SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
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8.7.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.6. ppkt 2 lit. a niniejszej SIWZ, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

8.8.    Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.6 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. 
Postanowienia pkt. 8.7 stosuje się. 

8.9.    Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.5.2 lit. a niniejszej SIWZ, składa 
dokument, o którym mowa w pkt. 8.6 ppkt 1 niniejszej SIWZ w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby. Postanowienia pkt. 8.7 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

8.10.  Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę wykluczeniu podlega cała 
grupa, jeśli w stosunku do jednego z nich stwierdzono wystąpienie przesłanek 
wykluczających, a wykonawca ten nie przedstawił dowodów, o których mowa wyżej. 
Jeśli przesłanki wykluczające dotyczą innych podmiotów, na zasobach których 
Wykonawca polega, albo podwykonawców wskazanych w ofercie, Wykonawca 
przedłoży stosowne środki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotów                                  
i podwykonawców. 
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Jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się, że podmiot udostępniający 
zasoby podlega wykluczeniu, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić ten podmiot 
innym podmiotem nie podlegającym wykluczeniu, albo będzie zobowiązany 
udowodnić samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem 
wykluczenia za ich niespełnienie lub samodzielnie wykonać zamówienie. 

8.11.  Wykonawca może wskazać Zamawiającemu dokumenty, które złożył w poprzednich 
postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez tego Zamawiającego,                   
o ile są jeszcze aktualne.  

8.12.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, 
na zasoby których powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć 
dokumenty i oświadczenia wykazane w pkt. 8.5.2. i 8.5.3. 

8.13. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez wykonawców składających wspólną 
ofertę będzie oceniane w następujący sposób: 
a)  brak podstaw do wykluczenia z postępowania: jeśli jeden z Wykonawców 

został wykluczony, wykluczeni będą wszyscy wykonawcy składający wspólną 
ofertę; 

b)  zdolność zawodowa personelu Wykonawców: łącznie. 

 
9. Opis sposobu przygotowania ofert.  
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
9.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
9.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ 

oraz niżej wymienione dokumenty: 
9.3.1. Formularz cenowy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału III.  
9.4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
9.4.1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 8.1 SIWZ. 
9.4.2.   Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.6.2. i dokumenty, o których mowa w 7.6.3. 

(o ile dotyczy). 
9.4.3  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

9.4.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za 
zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz                 
z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać 
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 
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9.4.5. Dowód  wniesienia  wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie 
niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.  

9.5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w postaci elektronicznej 
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym natomiast oświadczenia 
i dokumenty inne niż określone w pkt. 9.8. powinny być sporządzone w postaci 
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym natomiast lub 
elektronicznej kopi dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści. 

9.7. Oferta i dokumenty, o których mowa pkt. 9.3. oraz oświadczenia, o których mowa 
w pkt. 9.4.1. powinny być złożone w oryginale. Zobowiązanie i dokumenty, o których 
mowa w pkt. 9.4.2. powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dotyczą. Pełnomocnictwa dołączone 
do oferty określone w pkt. 9.4.3. i/lub 9.4.4. powinny być złożone w oryginale albo 
kopii poświadczonej przez notariusza. 

9.8. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, 
inne niż: 
a) oferta i dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3., 
b) oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.4.1., 
c) pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 9.4.3 i 9.4.4., 
d) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.4.,  
e) gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt. 9.4.5., 
powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9.9. 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 i oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

9.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopi dokumentu lub 
oświadczenia następują przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

9.11. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec i w ofercie wykazać przedkładając stosowne wyjaśnienia, że informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 
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 Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa winny być załączone na platformie 
w osobnym pliku. Na platformie w formularzu składania ofert znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa. 

9.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany                        
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Sposób dokonania zmiany lub wycofania oferty 
został opisany w Instrukcjach dla Wykonawców znajdujących się na platformie                    
(po wybraniu postępowania) w zakładce „Instrukcje” (na dole strony). 

10. Miejsce i termin składania ofert. 

10.1. Oferty winny być złożone w terminie do 19.11.2020 r. do godziny 11:00 
za pośrednictwem formularza składania oferty dostępnego na platformę (po wybraniu 
postępowania). 

10.2.   Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez klikniecie przycisku „Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona – sposób 
złożenia oferty został opisany w Instrukcjach dla Wykonawców znajdujących się na 
platformie (po wybraniu postępowania) w zakładce „Instrukcje” (na dole strony). 

10.3. W przypadku otrzymania oferty po terminie składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci 
ją Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 
11. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień oraz oświadczenie, czy 

Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 
11.1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

za pośrednictwem platformy. 
11.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

(w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, zapytań                         
do SIWZ), z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 10.1., odbywa się za 
pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość dostępnego na platformie (po wybraniu 
postępowania).  

11.3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. 
zm.) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:  
- pamięć min. 2 GB RAM,  
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- procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja (lub inny procesor o parametrach 
równoważnych), 
- jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich 
nowsze wersje, 
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0, 
- włączona obsługa JavaScript, 
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 
.pdf. 
Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 
UTF8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 
Szczegółowe informacje techniczne w zakresie korzystania z platformy, m.in. takie 
jak: specyfikacja połączenia, format przesyłania danych oraz kodowanie i czas odbioru 
danych znajdują się w Instrukcjach dla Wykonawców udostępnionych na platformie 
(po wybraniu postępowania) w zakładce „Instrukcje” (na dole strony). 

11.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem formularza 
Wyślij wiadomość dostępnego na platformie (po wybraniu postępowania) z prośbą 
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający (za pośrednictwem platformy) odpowie na 
zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, przekazując treść pytań i wyjaśnień wszystkim znanym uczestnikom 
postępowania, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

11.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

11.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. 

11.7. W przypadku udzielenia wyjaśnienia/odpowiedzi lub zmiany niniejszej SIWZ, 
o których mowa w pkt. 11.4. i 11.6., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie 
z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ. 

11.8. Informacje dotyczące udzielenia wyjaśnienia/odpowiedzi, zmiany niniejszej SIWZ 
oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert, o których mowa w pkt. 11.4., 
11.6. i 11.7., jak również sprostowania ogłoszeń o zamówieniu i inne informacje 
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niezbędne do przeprowadzania niniejszego postepowania zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. 

11.9.  Wykonawca przystępując do niniejszego postepowania akceptuje warunki korzystania                     
z platformy określone w Regulaminie. 

11.10.  Zamawiający informuje, że Instrukcje dla Wykonawców i Regulamin, o którym mowa 
w pkt. 11.9. dotyczące korzystania z platformy, w szczególności wymagania 
techniczne, logowanie, pobieranie dokumentów, składanie wniosków o wyjaśnienia 
treści SIWZ, składanie ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 
postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się na platformie (po wybraniu 
postępowania) w zakładkach „Instrukcje” i „Regulamin” (na dole strony).  

11.11. Oferta, oświadczenia i dokumenty winny być sporządzane w jednym z formatów 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), tj. określonych w załączniku nr 
2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zalecane formaty 
sporządzania oświadczeń i dokumentów to: pdf, doc, docx, txt, xls, xlsx, jpg, 
natomiast zalecane formaty podające dane kompresji to: zip, 7Z. 

11.12. Zapytania, wnioski, uzupełniania i wyjaśnienia złożone przez Wykonawców przy 
użyciu innych środków komunikacji niż określone w pkt. 11.1 i 11.2. będą traktowane 
jako nieskutecznie złożone.  

11.13. Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się 
z Wykonawcami:        
-  do spraw merytorycznych: Oliwia Gumuła – Naczelnik Wydziału Realizacji 
Inwestycji, 
- do spraw proceduralnych: Artur Gaicki –Kierownik Działu Zamówień 
Strategicznych. 

 
12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 
12.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
12.2. 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 terminu, o którym mowa w pkt 12.1., 
o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
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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. 

12.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

 
13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 19.11.2020 r., o godzinie 11:05 w siedzibie 
Zamawiającego w Sali Konferencyjnej. 

 
14. Otwarcie i ocena ofert. 
14.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 13. Otwarcie 

ofert jest jawne.  
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający 
odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz 
informacje dotyczące ceny oferty, pozostałych kryteriów oceny ofert,                                     
tj. „doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych”, a także terminu wykonania 
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 

14.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie informacje 
dotyczące: 
-  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
- ceny, pozostałych kryteriów oceny ofert, tj. „doświadczenie inspektora nadzoru 
robót drogowych”, a także terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

14.4. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej 
oferty na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. 
 

15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
15.1.  Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 
a) cena - 60%, 
b) doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych - 40%. 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone 
oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

a) Kryterium „Cena”- 60% (C): 
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Ocenie podlegać będzie całkowita cena oferty Wykonawcy, uwzględniająca wszelkie 
niezbędne prace i czynności. Cena podawana jest przez Wykonawcę w Formularzu 
Oferty.  
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego 
wzoru: 

 
C = 

Cmin x 60 pkt. 
 Co 

gdzie:      Cmin  – cena brutto oferty najtańszej  
 Co  – cena brutto oferty ocenianej  

UWAGA: Wynik będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku. 
b) Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych (D) 
Kryterium dotyczy doświadczenia personelu Wykonawcy, tj. osoby wskazanej do 
pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót drogowych zgodnie z warunkiem udziału  
w postępowaniu. 
Oferta z wymaganym najwyższym doświadczeniem kierownika budowy otrzyma 40 
punktów w tym kryterium. 
Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru robót drogowych posiada wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
drogowej lub równoważne oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru branży drogowej lub kierownika robót branży drogowej (przez cały 
okres trwania robót branży drogowej, tj. od rozpoczęcia realizacji robót branży 
drogowej do podpisania protokołu odbioru końcowego robót branży drogowej)  
lub kierownika budowy (przez cały okres trwania robót, tj. od rozpoczęcia 
realizacji robót do podpisania protokołu odbioru końcowego robót), przy 
realizacji robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi 
klasy minimum Z o długości odcinka drogi min. 2,1 km i wartości robót branży 
drogowej, co najmniej 4 000 000,00 zł netto (każde zadanie), doprowadzonych do 
odbioru końcowego robót budowlanych: 

a) na dwóch zadaniach – nie otrzyma dodatkowych punktów, 
b) na trzech zadaniach – otrzyma 20 pkt., 
c) na czterech lub więcej zadaniach – otrzyma 40 pkt. 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty. 
UWAGA: 

− Ocenie podlegać będzie jedynie osoba przewidziana do pełnienia funkcji 
Inspektora nadzoru robót drogowych wskazana w Formularzu oferty; 

− W przypadku braku wskazania w Formularzu oferty osoby przewidzianej 
do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót drogowych Wykonawcy                          
w przedmiotowym kryterium oceny ofert nie otrzyma dodatkowych pkt.; 
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− Jeżeli w trakcie składania uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca dokona 
zmiany osoby wskazanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót 
drogowych, to odpowiednio w tym kryterium oferta nie otrzyma dodatkowych 
pkt.; 

− W przypadku zamiany osoby wskazanej do pełnienia w/w funkcji               
w trakcie realizacji umowy Zamawiający nie zezwoli na zmianę na osobę                       
o niższym doświadczeniu niż wykazane w ofercie Wykonawcy, tzn. 
nieodpowiadającym wykazanym progom punktowym. 

15.2. Zamawiający zsumuje wszystkie punkty przyznane poszczególnym ofertom                               
na podstawie zastosowanych kryteriów oceny ofert (wg wzoru) i wybierze ofertę 
najkorzystniejszą  (o najwyższej liczbie zsumowanych punktów) 
Punktacja całkowita Pi poszczególnych ofert zostanie wyliczona w oparciu 

o wzór: 

Pi = Ci + Di, 
gdzie  
i -  oznacza numer ocenianej oferty, 
P – ogólna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta (Wykonawca) 
C – liczba punktów, jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) w kryterium „cena”. 
D – liczba punktów, jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium „doświadczenie 
inspektora nadzoru robót drogowych”. 

15.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług           
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający         
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów    i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

15.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
16. Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 
1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
17. Udzielenie zamówienia. 
17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
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17.2.  Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli 
oferty o: 

            (1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

           (2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
           (3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                          

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

            (4) unieważnieniu postępowania; 
            - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zawiadomienia, o którym mowa w pkt. (1) zawierać będzie termin, określony 
zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
Ponadto zawiadomienie, o którym mowa w pkt. (1) lub (4), opublikowane zostanie 
na stronie internetowej. 

17.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i 
termin podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp.  

17.4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp. 

 

18. Wymagania dotyczące wadium. 
18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  2 800,00 zł 

(słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100), 
18.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących  

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski S.A. 
numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 z podaniem tytułu: 
Wadium w postępowaniu na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na 
zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna                     
– Krynica Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót;  

b)    poręczeniach bankowych; 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
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d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 

18.3. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w innej formie niż pieniądz 
beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Województwo Pomorskie.  

18.4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
18.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
18.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 18.1.,                           

w formie lub formach, o których mowa w pkt 18.2., zostanie odrzucona. 
18.7. 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 18.9. 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

18.9. 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. 

18.10. 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. 

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

18.11.1.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. 
18.11.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a  ustawy 

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

 
19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
19.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału III niniejszej SIWZ. 
19.2. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularza cenowego.   

Wszystkie błędy ujawnione w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu cenowym 

Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 11.3. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  

19.3. Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, 
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, aprobaty, o 
których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
produktów, materiałów, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów 
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one 
uzyskanie wyżej wymienionych parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej 
SIWZ, a Wykonawca, który zaoferuje produkty, materiały, rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania 
określone przez Zamawiającego.  

19.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa 
w Rozdziale V – Wzór umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, których w Formularzu cenowym nie ujęto w odrębnych pozycjach, 
Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu 
cenowym. 

19.5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł).  
19.6.   Wszystkie ceny z Formularza oferty i Formularza cenowego winny być zaokrąglone  

do  dwóch miejsc po przecinku. 
 
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
20.1  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach (do 
wyboru): 

a.  pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  
b. poręczeniach bankowych, 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
d.  gwarancjach bankowych,  
e. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
f.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 
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20.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

20.3.  Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
określone zostały w Rozdziale V niniejszej SIWZ. 

 

21. Postanowienia dodatkowe. 
21.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po 

uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy 
przedłożyć Zamawiającemu: 
a) Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, 
stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację 
zamówienia oraz zawierająca upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania                   
i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich 
Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności, 
b) Listę osób wchodzących w skład Zespołu  nadzoru inwestorskiego wraz ze 
wskazaniem posiadanego doświadczenia i kwalifikacji ora szczegółowym zakresem 
obowiązków i praw poszczególnych osób, 
c) Oświadczenie w zakresie podatku VAT, tj.: 

            -  czy Wykonawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 
rachunek  bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów, będących podatnikami VAT 
(tzw. biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie 
przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności, 

              lub 
- czy Wykonawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który 
będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za 
wykonanie przedmiotu Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm 
podzielonej płatności. 

21.2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 21.1., Wykonawca 
zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

21.3.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający 
informuje, że: 

21.3.1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Województwo Pomorskie, 
reprezentowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 
21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe: e-mail: dif@pomorskie.eu,  
telefon: (58) 32 68 555; (58) 32 68 614.  
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Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, z siedzibą ul. Mostowa 11a, 80-778 
Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl, telefon: (58) 
32 64 997.  

21.3.2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych Administratora danych osobowych to                         
e-mail: iod@pomorskie.eu  
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych Zarządu Dróg Wojewódzkich                           
w Gdańsku to e-mail: iod@zdwgdansk.pl.  

21.3.3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu :  
a)  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
(przepis prawa),  
b) następnie w celu zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem  
umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO  w celu przygotowania i realizacji 
projektów infrastrukturalnych  zgodnie z przepisami:  
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;  
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;  
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny;  
- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 236/2014 z dnia 11 
marca 2014 r. ustanawiającego wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych 
instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych;  
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 
r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy 
transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument 
Sąsiedztwa;  
- Rozporządzenia Wykonawczego Komisji  Nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. 
ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy 
transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument 
Sąsiedztwa;  
c) a następnie dokonania rozliczeń finansowo-księgowych i w celach 
archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przepisu prawa).  

21.3.4. Odbiorcami  danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy z 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamówień Publicznych (Pzp);  Ponadto  będą 
one przekazywane na podstawie przepisów prawa instytucjom związanym                       
z wdrażaniem i kontrolą Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-
2020, a także innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  
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danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą  
przetwarzać dane na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy                                  
z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. W zakresie 
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu 
taką informacją lub publikowane w BIP urzędu.  

21.3.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane w okresie do 5 lat od płatności 
salda końcowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020,                
a potem do czasu zakończenia obowiązującego okresu archiwizacji.  

21.3.6. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

21.3.7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).  

21.3.8. Podanie przez Wykonawcę  danych osobowych  jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                     
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;  Następnie podanie przez Wykonawcę danych osobowych 
będzie warunkiem  zawarcia i realizacji  umowy, a konsekwencją ich nie podania 
będzie brak możliwości jej zawarcia i realizacji.  

21.3.9. platformazakupowa.pl podprzetwarza Pani/Pana dane osobowe. Operatorem 
platformazakupowa.pl jest Open Nexus Sp. z o.o. 

 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
22.1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają 

lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym 
Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod 
warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

22.4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, 
czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy Pzp. 

22.5.  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana 
faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli została przesłana 
w inny sposób. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                               28/DZS/2020/PN/WRI 

 

                                                                                                                                                       
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica 

Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót 

27  

22.6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień 
SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na platformie. 

22.7. Wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia w formie elektronicznej, 
a także postępowanie z wniesionym odwołaniem określa szczegółowo 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r., poz. 1092). 

22.8. Odwołania inne niż określone w punkcie 22.5 i 22.6 wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

22.9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie 
później niż: 
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

22.11. Odwołanie powinno: 
a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 
b. określać żądanie odwołującego; 
c. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
22.12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a. nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, 
b. uiszczono wpis. 

22.13. 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 za pomocą faksu 
lub drogą elektroniczną. 

22.14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, 
wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                               28/DZS/2020/PN/WRI 

 

                                                                                                                                                       
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica 

Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót 

28  

22.15. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza 
Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

22.16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, 
jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym 
razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu 
opozycji nie przysługuje skarga. 

22.17. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, 
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp 
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

22.18. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec 
czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na 
podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp. 

22.19. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp. 
22.20. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na 

równi z wyrokiem sądu. 
22.21. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.  
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ROZDZIAŁ II 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Rozdziału II 

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzone zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE (JEDZ) 

/oddzielne opracowanie/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Rozdziału II 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska. Etap III: km 61+925                 

– 64+070 w trakcie realizacji robót 
 

oświadczamy, że: 

nie należymy do grupy kapitałowej* 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy biorący udział w postepowaniu* 

należymy do grupy kapitałowej następujących wykonawców biorących udział                                  

w postępowaniu:………………………………………………………………………………………* 

W załączeniu przedstawiamy dowody, że powiązania z ww. wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.* 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                   
o udzielenie zamówienia.  

 

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności bądź braku przynależności do grupy 

kapitałowej  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do Rozdziału II 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego 

na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót 

budowlanych   oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia: 
 

L.p. 
 

FUNKCJA 
 

NAZWISKO               
I IMIĘ  

                                   Informacje pozwalające na ocenę warunków określonych w pkt. 7.5.2. Instrukcji dla Wykonawców 
Podstawa 

dysponowania* Uprawnienia 
budowlane   do 

kierowania 
robotami bez 
ograniczeń w 
specjalności 

drogowej lub 
równoważne             
TAK/NIE** 

Wykształcenie 
wyższe 

techniczne  
TAK/NIE** 

Nazwa/Opis 
zamówienia 

Pełniona 
funkcja 

Czy zakres 
zamówienie 
obejmował 
budowę lub 
przebudowę 

drogi  
TAK/NIE** 

Długość odcinka 
wybudowanej 

lub 
przebudowanej 

drogi (km) 

Wartość 
(netto) 
robót 

branży 
drogowej  

(PLN) 

Czy 
zamówienie 

doprowadzone 
zostało do 
odbioru 

końcowego 
robót  

TAK/NIE** 

Czy funkcja wykazana w kol. 7 
pełniona była przez cały okres 

trwania robót, tj. od rozpoczęcia 
realizacji robót do podpisania 
protokołu odbioru końcowego 

robót (w przypadku kierownika 
budowy) lub przez cały okres 

trwania robót branży drogowej, 
tj. od rozpoczęcia realizacji 
robót branży drogowej do 

podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót branży 
drogowej (w przypadku 

inspektora nadzoru branży 
drogowej lub kierownika robót 

branży drogowej)  
TAK/NIE** 

Klasa 
drogi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Inspektor 
nadzoru 
inwestorskiego 
branży 
drogowe - 
Koordynator 

           
Dysponowanie 
bezpośrednie1*  
/pośrednie2* 

Oświadczamy, że osoba wymieniona w poz. ............... wykazu będzie nam oddana do dyspozycji przez podmiot trzeci w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy  w odniesieniu do 
tego podmiotu dokumenty wymagane pkt. 7.6.2 i 7.6.3. Instrukcji dla Wykonawców. 

* Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy 
** Wykonawca wpisuje TAK lub NIE. 
 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                               28/DZS/2020/PN/WRI 

 

                                                                                                                                                                                                         
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót 

38  

1Dysponowanie bezpośrednie  ma miejsce w przypadku, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia jest stosunek 
prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą, na dysponowanie której  Wykonawca się powołuje. Bez znaczenia jest charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do 
czynienia  z umową o pracę, umową o świadczenie usług (umowa o współpracy, umowa zlecenie itp.). 
 
2Dysponowanie pośrednie ma miejsce w przypadku, gdy osoba wykazana  przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie oddana do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot, który 
dysponuje tą osobą, np. oddelegowanie pracownika na czas realizacji zamówienia. 

 

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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ROZDZIAŁ III 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
Załącznik nr 1: Formularz cenowy. 
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Do ______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie usługi nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna                     

– Krynica Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót budowlanych   

 

MY NIŻEJ PODPISANI 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
działając w imieniu i na rzecz 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Pełnienie usługi nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – 

Krynica Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót budowlanych. 
 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 
 
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto _____________ zł 
(słownie złotych _________________________), powiększoną o podatek VAT ___ %, co w 
wyniku daje cenę brutto ___________ zł (słownie złotych 
_______________________________ ), zgodnie             z załączonym do oferty formularzem 
cenowym. 

 
OFERTA 
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4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia w terminie: do 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu lub od dnia zawarcia umowy                              
z Wykonawcą robót, w przypadku, gdy umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie 
zawarta przed zawarciem umowy z Wykonawcą robót. 
 

5. DEKLARUJEMY, że w czasie realizacji zamówienia do pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru branży drogowej skierujemy Panią/Pana ……………………………… 
posiadającą/ego wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne, 
legitymującą/ego się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży 
drogowej lub kierownika robót branży drogowej (przez cały okres trwania robót branży 
drogowej, tj. od rozpoczęcia realizacji robót branży drogowej do podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót branży drogowej) lub kierownika budowy (przez cały okres trwania 
robót, tj. od rozpoczęcia realizacji robót do podpisania protokołu odbioru końcowego robót) 
w trakcie realizacji robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi klasy 
minimum Z, o długości odcinka drogi 2,1 km  i wartości robót branży drogowej, co najmniej 
4 000 000,00 zł netto (każde zadanie), doprowadzonych do odbioru końcowego robót 
budowlanych: 
a) na dwóch zadaniach* 

b) na trzech zadaniach* 

c) na czterech zadaniach i więcej* 

*Doświadczenie zawodowe  inspektora nadzoru branży drogowej jest kryterium oceny ofert – zgodnie 

z pkt. 15.1. Instrukcji dla Wykonawców. W przypadku braku wykreślenia Zamawiający uzna,                      

iż Wykonawca deklaruje minimalne wymagane doświadczenie ww. osoby, a tym samym                          

w przedmiotowym kryterium Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów. 

 
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.  
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  ________________ zł, 
w formie _________________________________ wadium należy zwrócić na rachunek 

bankowy nr: _____________________________.* 

 
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*: 

a) ______________________________________________________________________ 

(zakres/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy                          

  oraz nazwy tych podwykonawców, o ile są znani) 

b) ______________________________________________________________________ 
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(zakres/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy                                     

oraz nazwy tych podwykonawców, o ile są znani) 

 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb 
niniejszego zamówienia jest następujący: _______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny określonej w pkt. 3 oferty, w następującej formie:  
_________________________________________________________________________ 
 

11. OŚWIADCZAMY, że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne*/ 
informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na 

stronach nr od ____ do ____ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa               

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co potwierdzamy 

w załączonych do niniejszej oferty wyjaśnieniach*. 
 
12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO1  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy 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). 

 
14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 
- Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzone zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ), 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
1Rozporządzenie 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 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1). 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do Formularza oferty 

 
FORMULARZ CENOWY 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska. Etap III: 

km 61+925  – 64+070” w trakcie realizacji robót budowlanych, 

poniżej przedstawiam formularz cenowy: 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. ilość 
Cena jedn. 

[zł] 
wartość 

[zł] 
[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4x5] 

Nadzór w okresie realizacji robót  

1. 

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą 
rozliczenia Zadania (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
i warunkami Umowy) 6 m-cy terminu realizacji Zadania przy 
uwzględnieniu zapisów par. 10 ust. 8 wzoru umowy 

kpl 1  

 

2. 
Kompleksowy odbiór oraz rozliczenie końcowe Zadania wraz 
ze sporządzeniem i złożeniem raportu końcowego. 

kpl. 1  

 
 
 
 

Wartość netto:  

Podatek VAT … %  

Wartość brutto:  

 

 

CENA BRUTTO słownie złotych: ............................................................................................................................ 

 

 

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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ROZDZIAŁ IV 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
/oddzielne opracowania/ 
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ROZDZIAŁ V 

WZÓR UMOWY 
   /oddzielne opracowania/ 

 
 


