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1  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,  

kapitał zakładowy: 43 714 500 zł, 

nr KRS 0000102832 - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gliwicach,  X Wydział Gospodarczy;  

NIP: 631-21-25-476; 

tel.: (032) 3304 600;   

fax: (032) 3304 601  

adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl; 

adres e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

 

2  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

2.1 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

2.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

2.1.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, Sp. z o.o. osobą właściwą do udzielenia 
wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku  Inspektor ochrony danych osobowych, e-mail: 
iod@pkm-gliwice.com.pl 

2.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: „ Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury 
niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.”, nr sprawy: 
PKM/PN/TR/05/2020; 

2.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2017 poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

2.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

2.1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;   

2.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 
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2.1.8 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**);   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO***); 

2.1.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3  POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, w ramach zamówienia sektorowego, którego wartość jest niższa 
od wyrażonej w złotych równowartości 5 350 000 euro (art.132 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z §1 pkt 
3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 r. – Dz.U. 2019, 2450). 

3.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na Platformie Zakupowej Zamawiającego, oraz na 
stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

3.3 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3.4 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 

3.5 Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej, celem zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia. 
Przeprowadzenia wizji lokalnej można dokonać po uzgodnieniu  z Panią Izabelą Skiba Kierownikiem Działu Inwestycji, Remontów 
i Utrzymania Zakładu - telefon 32 3304660. 

3.6 Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie z § 4 ust 11 pkt a Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. 

3.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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4  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania 
autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.” Zamówienie jest częścią projektu dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura, Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego 
w miastach. 

4.2 Informacje ogólne dotyczące inwestycji: 

4.2.1. Inwestycja związana z budową infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów prowadzona będzie na terenie zajezdni 
autobusowej PKM, Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150, Gliwice, nr działek o nr: 690, 691, 692, 689 obręb Kolej. W miejscu 
planowanej inwestycji aktualnie znajduje się parking dla autobusów. Przeznaczenie terenu nie zostanie  zmienione. 
Powierzchnia całkowita 4 917 m2, kategoria obciążenia ruchem wynosi KR3. 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 

4.2.1.1 budowa nowej stacji transformatorowej, 
4.2.1.2 budowa odcinka linii średniego napięcia od miejsca dostarczenia energii w ZK SN do budowanej stacji 

transformatorowej; 
4.2.1.3 budowa linii kablowych zasilających stację szybkiego ładowania oraz ładowarki wolnego ładowania; 
4.2.1.4 budowa miejsc do parkowania i ładowania autobusów; 
4.2.1.5 roboty rozbiórkowe terenu; 
4.2.1.6 niwelacja terenu; 
4.2.1.7 wykonanie warstw konstrukcyjnych; 
4.2.1.8 ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej; 
4.2.1.9 wymiana słupów oświetleniowych na nowe; 
4.2.1.10 ułożenie instalacji elektrycznej oraz montaż i podłączenie nowych szlabanów; 
4.2.1.11 demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia; 
4.2.1.12 wycinka i nasadzenie drzew; 

4.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz formularz 
ofertowy Wykonawcy prac budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4.4 Inspektor  nadzoru  powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 
w specjalności drogowej bez ograniczeń, do projektowania i nadzorowania robotami  budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz 
do projektowania i nadzorowania robotami  budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4.5 Inspektor nadzoru będzie występował z ramienia Zamawiającego jako  upoważniony do nadzorowania robót 
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
oraz umową o realizację robót budowlanych w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym. 

4.6 Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy: 

4.6.1 Zwrócenie się do Zamawiającego o wprowadzenie poprawek w dokumentacji, w razie stwierdzenia wad lub nieścisłości albo 
też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż 
przewidziane w dokumentacji w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych.  

4.6.2 Wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych  związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego; 

4.7 Do obowiązków Inspektora nadzoru na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych należy: 

4.7.1 Sprawdzenie załączonych przez Wykonawców robót budowlanych kosztorysów do Formularza Ofertowego złożonych 
w postępowaniu na „Budowę infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach.” 

4.7.2 Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót objętych pozwoleniem na budowę Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy. 

4.7.3 Zapoznanie się z projektem budowlanym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz 
umową z Wykonawcą robót budowlanych; 

4.8 Do obowiązków Inspektora nadzoru  na etapie prowadzenia robót budowlanych należy: 
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4.8.1 Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych  terenu budowy oraz uczestnictwo w 
odbiorach oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych 
dokumentów wymaganych przy odbiorach; 

4.8.2 Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w 
częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór stosownie do potrzeb Zamawiającego oraz  Wykonawcy robót budowlanych 
(minimum 2 razy w tygodniu); 

4.8.3 Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego; 

4.8.4 Stawienie się na telefoniczne lub mailowe wezwanie Zamawiającego   na  plac budowy w ciągu  24 godzin od momentu 
otrzymania informacji; 

4.8.5 Kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku, a w przypadku stwierdzenia, iż 
roboty prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu  lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych  wstrzymanie ich i niezwłoczne pisemne zawiadomienie  Zamawiającego 
o tym fakcie; 

4.8.6 Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez  Wykonawcę robót budowlanych  do zastosowania 
oraz sprawdzanie autentyczności certyfikatów, atestów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z 
umową, odpowiedzialny jest Wykonawca robót budowlanych; 

4.8.7 Informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji 
robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 

4.8.8 Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 

4.8.9 Nadzorowanie badań wbudowanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów)  wykonywanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

4.8.10 Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji, na potrzeby sprawozdawczości, z realizacji projektu w całym okresie jego 
realizacji; 

4.8.11 Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych,  włączając w to roboty tymczasowe 
i zabezpieczające zaproponowane przez  Wykonawcę robót budowlanych; 

4.8.12 Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym całości robót oraz przygotowanie listy wad oraz 
brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcę robót budowlanych; 

4.8.13 Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnego operatu kolaudacyjnego, a następnie dostarczenie go do Zamawiającego wraz 
z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową  w formie ustalonej z Zamawiającym; 

 Pod pojęciem operatu kolaudacyjnego należy rozumieć: zbiór dokumentów zawierający m. in.: dokumentację projektową 
powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym w oparciu o KNR (katalog nakładów rzeczowych), inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Gliwicach, atesty i deklaracje materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób i badań, protokoły z odbiorów robót 
zanikowych i ulegających zakryciu, protokołów robót końcowych części robót, dokumentację fotograficzną,  oświadczenie 
kierownika robót o zakończeniu budowy, 

4.8.14 Odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad w czasie okresu gwarancji; 

4.8.15 Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie; 

4.9 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Inspektor nadzoru jest zobowiązany do: 

4.9.1 Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności udzielenia zamówień dodatkowych; 

4.9.2 Przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzanego przy udziale  przedstawicieli Wykonawcy robót  budowlanych 
zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis robót 
niezbędnych do zamówień dodatkowych; 

4.9.3 Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót budowlanych na wykonanie zamówień 
dodatkowych. 
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4.10 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 

71521000-6 – usługi nadzorowania placu budowy 

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi  

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71631300-3 – Usługi technicznego nadzoru budowlanego,  

71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjno- budowlane. 

5  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

5.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który: 

5.1.1 nie podlega nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt. 12 -23 
ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 133 ust. 4, tzn. wykonawca nie podlega wykluczeniu w 
przypadku, o którym  mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli 
osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 

5.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek: 

5.1.2.1 których mowa w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978 ze 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 2015 r. poz. 
233 ze zm.). 

5.1.3 Spełnia warunki udziału dotyczące: 

5.1.3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje 
warunków w tym zakresie; 

5.1.3.2. zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie: 

5.1.3.3.1 należyte wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług 
polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi 
na stabilizacji gruntu cementem oraz budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej 
lub granitowej o grubości min. 10 cm oraz o powierzchni min. 5 000 m² każda, co należy 
udokumentować za pomocą referencji należytego wykonania zadań; 

5.1.3.3.2 należyte wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług 
polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami związanymi z budową 
i podłączaniem stacji SN, co należy udokumentować za pomocą referencji należytego wykonania 
zadań; 

Uwaga: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - ww. warunek musi spełniać 
co najmniej jeden podmiot lub wszystkie podmioty łącznie. 

5.1.3.3.3 dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i 
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z Ustawą 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 
grudnia 2000r. oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  i rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, która brała udział przy realizacji co najmniej dwóch usług 
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polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi 
na stabilizacji gruntu cementem oraz budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej 
lub granitowej o grubości min. 10 cm oraz o powierzchni min. 8 000 m² każda, co należy 
udokumentować za pomocą referencji należytego wykonania zadań. 

Osoba ta w umowie zostanie wskazana jako odpowiedzialna za realizację umowy ze strony 
Wykonawcy. 

5.1.3.3.4 dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania i 
nadzorowania nad robotami budowlanymi o specjalności elektryczne bez ograniczeń zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenia ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; która brała udział przy realizacji co 
najmniej dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami 
budowlanymi i montażowymi stacji Średniego Napięcia; 

5.1.3.3.5 dysponowanie co najmniej jedną osobą  posiadającą uprawnienia do projektowania i 
nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

5.1.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 6 niniejszego SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy 
wykażą, że łącznie spełniają te warunki. 

5.1.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Uwaga: Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 
żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

5.1.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 5, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - 
nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treści 
ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
weryfikacji ww. dokumentów. 

5.1.7 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ 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. 

5.1.7.1. 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; 

5.1.7.2. 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 
pkt 5.1.1 oraz 5.1.2 SIWZ; 

5.1.8 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie nie ponosi winy. 
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6  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

6.1 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 Wykonawca winien złożyć: 

6.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik A1 do Formularza 
ofertowego).  

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, 
z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 133 ust. 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca winien złożyć: 

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 133 ust. 4 oraz ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp (Załącznik A2 do Formularza ofertowego) 

6.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.1 oraz 6.2.1 
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. 

6.4 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 oświadczenia 
o którym mowa w pkt. 6.1.1 oraz 6.2.1 dotyczące tych podmiotów. 

6.4.1. Wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących 
zamówienie  o charakterze, zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia, tzn. polegających 
na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na stabilizacji gruntu cementem oraz 
budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej o grubości min. 10 cm oraz o powierzchni min. 
5 000 m² każda, co należy udokumentować za pomocą referencji należytego wykonania zadań każda wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych  lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu (Załącznik B do Formularza ofertowego); 

6.4.2. Wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących 
zamówienie  o charakterze, zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia, tzn. polegających 
na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami związanymi z budową i podłączaniem stacji Średniego Napięcia 
każda, co należy udokumentować za pomocą referencji należytego wykonania zadań każda wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych  lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu (Załącznik B1 do Formularza ofertowego). 

6.5 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 i doświadczenia  
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załączniki C, C1 i E do Formularza ofertowego). 

6.6 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń wymienionych w pkt. 6.1.1 oraz 6.2.1 dotyczących podwykonawcy, 
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy. 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/


 Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych 
na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach” 

 Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

str. 9 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o. o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 
tel. (032) 3304 600;  fax (032) 3304 601;   e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl;   www.pkm-gliwice.com.pl 

NIP 631-21-25-476                 kapitał zakładowy 43 714 500 zł 
Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

6.5.1 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej 
stronie dokumentu. 

6.5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których 
mowa w pkt. 5.1.7 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

6.5.3 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

6.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku 
niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp.  

7.2 W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu Platformy 
Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej zwana jako „Platforma Zakupowa” lub „Platforma”), tj. oferta oraz wszelkie dokumenty 
elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w SIWZ, 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice . 

7.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i 
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej 
platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. (http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). 

7.4 Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na Platformę Zakupową Zamawiającego, co 
oznacza, że data i godzina określona na Platformie Zakupowej jest datą i godziną przyjęta przez Zamawiającego przy określeniu 
terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów i oświadczeń. 

7.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak 
nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.6 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 
SIWZ.   

7.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę 
SIWZ Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej. 

7.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym na Platformie Zakupowej. 

7.9 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 

− Izabela Skiba – tel. (032) 33 04 660; 

− godziny pracy osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 
od 800 do 1200. 

8  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2021r. 
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9  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 60 dni  licząc od dnia składania ofert. 

10  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

10.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia 09.09.2020r. do godz. 10:30. 

10.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Pzp.  

10.3 Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 
74 1600 1172 0002 3304 9488 6150, podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium – Nadzór inwestorski nad realizacją 
zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach” – 
nr sprawy PKM/PN/TR/05/2020” 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem 
dokonania wpłaty - potwierdzeniem dokonania wpłaty jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego  przed upływem 
terminu składania ofert. 

10.4 Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w Kasie Zamawiającego (parter Budynku Administracyjnego) w godzinach 
6:30 ÷ 11:30 w terminie określonym w pkt 10.1 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu składania ofert lub za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej, jako dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.  

10.5 Dokument gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia powinien zawierać nieodwołalne zobowiązanie wypłaty kwoty 
określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia przesłanek dla 
zatrzymania wadium określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków. 

10.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 
ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający 
określi termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

10.7 Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ww. ustawy Pzp.  

10.8 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

10.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.  

11  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 
określonymi w tym dokumencie. 

11.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.3 Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formie PDF, 
tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez  inne osoby Wykonawca powinien dołączyć 
pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Dopuszcza się złożenie oferty w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi 
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – podpis elektroniczny, spełniające wymagania bezpieczeństwa 
określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U..2016 poz. 1579).”Wykonawca 
składa ofertę w formie zaszyfrowanej przez Platformę, o której mowa w pkt. 7.2 (pliki są szyfrowane przez Platformę w momencie 
ich przesłania na Platformę), dlatego też ich treść jest niewidoczna do momentu odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje 
po terminie otwarcia ofert. 

11.4 Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa w punkcie 11.3 SIWZ. 
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11.5 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były 
dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego. 

11.6 Wykonawca może zamieścić na Platformie Zakupowej max 10 plików lub spakowanych archiwów, np. ZIP o wielkości do 150MB 
każdy. 

11.7 Oferta winna zawierać: 

11.7.1 wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami. 

11.7.2 zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 

11.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

11.9 Zamawiający poprawia w ofercie: 

− oczywiste omyłki pisarskie,  

− oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

− inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

11.10 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. 
Oświadczenia o wprowadzanych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być w formie przewidzianej przez Zamawiającego dla 
złożenia oferty, przed upływem terminu składania ofert. 

12  FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Ofertę należy złożyć elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice . 

12.2 Termin składania ofert upływa w dniu  09.09.2020r. o godz. 1030 . 

12.3 Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego  

12.4 Termin otwarcia ofert: 09.09.2020r. o godz. 1100. 

13  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

13.1 Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

13.2 Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający: 

13.2.1 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 6 SIWZ,  dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w pkt 5 SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13.2.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do 
ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13.2.3 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. 

13.2.4 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 

13.2.5 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

14  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

14.1. Cenę oferty należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. 

14.2. Cena ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie podlegać zmianom tylko w 
zakresie opisanym we wzorze umowy. 

14.3. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 
niezbędnych do wykonania umowy. 

14.4. Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór 
prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierających podatek VAT. Opis sposobu oceny ofert . 

15  KRYTERIA OCENY OFERT 

15.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100% zgodnie ze wzorem:  

 

Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, następne kolejne oferty odpowiednio, 
proporcjonalnie mniej wg formuły: 

 

100
oferty badanej cena

cena najnizsza
C cene za punktów ilosc =  

 

 

16  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;  

16.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

16.1.1 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; 

16.1.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

16.1.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

16.1.4 unieważnieniu postępowania.  

16.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt.16.1. na stronie internetowej. 

16.3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

16.3.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
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16.3.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

16.3.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

16.3.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,  uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, 
którzy: 

16.4.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 
ofert,  

16.4.2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

16.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

16.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa  w pkt 16.3. 
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17  WZÓR UMOWY -  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

UUMMOOWWAA  

 

Zawarta w Gliwicach w dniu ....................... roku: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH 

z siedzibą w: 44-100 Gliwicach, ul. Chorzowska 150,  

działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000102832, 

NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 43 714 500 zł, 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

- HENRYK  SZARY - Prezes Zarządu, 

- MACIEJ  KRAWCZYK - Wiceprezes Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

oraz: 

………………………………………………………….. 

z siedzibą w: ………………………………………. 

działającym na podstawie wpisu do …………………………………………, 

NIP: …………………, kapitał zakładowy: …………….., 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

- ………………….. – …………………….., 

- ………………….. – …………………….., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania 
autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. Zamówienie jest częścią projektu dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura, Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 

2. Inwestycja związana z budową infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów prowadzona będzie na terenie zajezdni 
autobusowej PKM, Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150, Gliwice, nr działek o nr: 690, 691, 692, 689 obręb Kolej. W miejscu planowanej 
inwestycji aktualnie znajduje się parking dla autobusów. Przeznaczenie terenu nie zostanie  zmienione. 
Powierzchnia całkowita 4 917 m2, kategoria obciążenia ruchem wynosi KR3. 

 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany, zapisy Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

oraz formularz ofertowy Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 
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§2 
Termin realizacji 

1. Umowa będzie realizowana od dnia jej podpisania do dnia 30.11.2021r., przy czym po dokonanym odbiorze końcowym całości robót 
oraz podpisaniu protokołu poprawności działania urządzeń elektrycznych po ich przyłączeniu, Wykonawca zobowiązuje się do 
uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach wykonywanych w trakcie trwania gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę robót budowlanych. 

2. Minimalny okres gwarancji jaki Wykonawca robót budowlanych musi zapewnić zostanie określony po podpisaniu umowy i wynosi: 
- 36 miesięcy dla robót budowlano-instalacyjnych od daty podpisania odbioru końcowego całości robót; 
- 24 miesiące dla urządzeń od daty podpisania protokołu poprawności działania urządzeń elektrycznych po ich przyłączeniu. 

 
§3 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy  kompletu dokumentacji, na podstawie, której będzie realizowany przedmiot umowy,    
2. Udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, 
3. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy,  
4. Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot niniejszej umowy: 

4.1 o uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Inspektorowi nadzoru wątpliwości powstałych w toku 
realizacji inwestycji, 

4.2 o usuwanie wad dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Inspektora nadzoru  w toku realizacji inwestycji.  
 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 07.07.1997, tekst jednolity 
Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z póź. zm), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, 
pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z Wykonawcą o roboty budowlane; 

2. Inspektor  nadzoru  powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 
w specjalności drogowej bez ograniczeń, do projektowania i nadzorowania robotami  budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz do 
projektowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

3. Inspektor nadzoru będzie występował z ramienia Zamawiającego jako upoważniony do nadzorowania robót 
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
umową o realizację robót budowlanych w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym. 

4. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy: 
4.1. Zwrócenie się do Zamawiającego o wprowadzenie poprawek w dokumentacji, w razie stwierdzenia wad lub nieścisłości albo też 

konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż 
przewidziane w dokumentacji w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych.  

4.2. Wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego; 

5. Do obowiązków Inspektora nadzoru na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych należy: 
5.1. Sprawdzenie załączonych przez Wykonawców robót budowlanych kosztorysów do Formularza Ofertowego złożonych w 

postępowaniu na „Budowę infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w 
Gliwicach.” 

5.2. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót objętych pozwoleniem na budowę Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy. 

5.3. Zapoznanie się z projektem budowlanym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz 
umową z Wykonawcą robót budowlanych; 

6. Do obowiązków Inspektora nadzoru  na etapie prowadzenia robót budowlanych należy: 
6.1. Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, uczestnictwo w odbiorach oraz 

sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych przy 
odbiorach; 

6.2. Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości 
zapewniającej skuteczny nadzór stosownie do potrzeb Zamawiającego oraz Wykonawcy robót budowlanych (minimum 2 razy 
w tygodniu); 

6.3. Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych  i wymagań Zamawiającego; 
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6.4. Stawienie się na telefoniczne lub mailowe wezwanie Zamawiającego na  plac budowy w ciągu  24 godzin od momentu otrzymania 
informacji; 

6.5. Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku, a w przypadku stwierdzenia iż 
roboty prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu  lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych wstrzymanie ich i niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym 
fakcie; 

6.6. Zatwierdzenie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez  Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania oraz 
sprawdzanie autentyczności certyfikatów, atestów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z umową 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót budowlanych; 

6.7. Informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót 
oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 

6.8. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 
6.9. Nadzorowanie badań wbudowanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów)  wykonywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 
6.10. Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji, na potrzeby sprawozdawczości, z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji; 
6.11. Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych,  włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające 

zaproponowane przez  Wykonawcę robót budowlanych; 
6.12. Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym całości robót oraz przygotowanie listy wad oraz brakujących 

dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcę robót budowlanych; 
6.13. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnego operatu kolaudacyjnego, a następnie dostarczenie go do Zamawiającego wraz 

z dokumentacja związaną z nadzorowaną budową  w formie ustalonej z Zamawiającym; 
 Pod pojęciem operatu kolaudacyjnego należy rozumieć: zbiór dokumentów zawierający m. in.: dokumentację projektową 

powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym w oparciu o KNR 9 katalog nakładów rzeczowych), inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach, 
atesty i deklaracje materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób i badań, protokoły z odbiorów robót zanikowych 
i ulegających zakryciu, protokołów robót końcowych części robót, dokumentację fotograficzną, oświadczenie kierownika robót o 
zakończeniu budowy, 

6.14. Odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad w czasie okresu gwarancji; 
6.15. Inspektor nadzoru występuje w imieniu Zamawiającego o  uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie; 

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Inspektor nadzoru jest zobowiązany do: 
7.1 Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności udzielenia zamówień dodatkowych; 
7.2 Przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzanego przy udziale  przedstawicieli Wykonawcy robót  budowlanych 

zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis robót 
niezbędnych do zamówień dodatkowych; 

7.3 Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót budowlanych na wykonanie zamówień 
dodatkowych. 

 
§5 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, 

przedstawioną w formularzu ofertowym . 
2. Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:  

- netto …………….. zł., słownie: ………………………………; 
- podatek VAT (23%) ………………. zł., słownie: …………………………; 
- brutto …………….. zł., słownie: ………………………………; 
Wynagrodzenie fakturowane będzie na następujących warunkach: 

2.1. 90 % kwot, o których mowa w ust 2 po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości robót z Wykonawcą robót budowlanych; 
2.2. 10 % kwot, o których mowa w ust 2 po podpisaniu protokołu odbioru poprawności działania urządzeń elektrycznych po ich 

przyłączeniu z Wykonawcą robót budowlanych. 
 

§6 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 2 będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Rachunek ten musi znajdować się w prowadzonym 
elektronicznie przez Ministerstwo Finansów  „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
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wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu 
ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez Wykonawcę  innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. wykazie. 

2. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. 
Dz.U.2020 poz. 935) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

3. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018 poz. 2191). 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru poszczególnych prac. 
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata za fakturę zostanie 

pomniejszona o wysokość niezapłaconych przez Wykonawcę kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zawarte w §8 umowy. 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
 

§7 
Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 
1.1. ………….………………………………………………………………………………………. 
1.2. ………..………………………………………………………………………………………… 

2.  W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy występują: 
2.1. ………….………………………………………………………………………………………. 
2.2. ………..………………………………………………………………………………………… 

 
§8 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1 w przypadku niestawienia się  na wezwanie przez  Zamawiającego (zgodnie z §4 ust.6 ppkt 6.4) - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w §5 ust.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

1.2 w przypadku niestawienia się w wyznaczonych terminach na odbiory (o których  został  zawiadomiony przez Zamawiającego) - 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §5 ust.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia odbioru 
przez Zamawiającego;  

1.3 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa §5 ust.2 umowy, 

1.4 w przypadku nienależytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający z tego tytułu poniesie szkodę - w pełnej wysokości poniesionej 
szkody. 

2. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
2.1. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2.2. za każdy następny dzień opóźnienia. 

3. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej z 7 dniowym terminem płatności. 
 

§ 9 
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. 

2. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy: 

2.1. konieczności wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i 
niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, 
na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa 
może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej: wojna, akty terroryzmu, 
strajki, epidemia, katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie. Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia 
musi być realny, tzn. sam fakt jej wystąpienia na określonym obszarze nie powoduje automatycznego przedłużenia terminu 
realizacji umowy, ale czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Wykonawca powinien wykazać. 
2.1.1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji umowy w 

związku z wystąpieniem siły wyższej. 
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2.1.2. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym 
Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. We wniosku powinien 
znajdować się dokładny opis wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających 
żądanie zmiany terminu realizacji umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 

2.1.3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.1.1. Zamawiający zobowiązany jest do 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku, umowa ulega 
wówczas przedłużeniu o okres trwania przyczyn, z powodu których jest zagrożone dotrzymanie terminu jej realizacji lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

3. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy mogących stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia: 

3.1. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

3.2. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, 

3.3. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 
jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w stosunku do osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie. 

3.4. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa w pkt. 3.1. do 3.3. 
przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku, od dnia opublikowania przepisów 
prawa wprowadzających te zmiany. Wykonawca w składanym wniosku powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

3.5. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniosku, o którym mowa w pkt. 3.4. w terminie 14 dni 
roboczych i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku, w takim przypadku zostanie zawarty aneks do umowy, który będzie 
obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą waloryzacji lub o jego odrzuceniu. 

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności zmiana danych teleadresowych, zmiana 
osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony.  
 

§11 
Inne postanowienia umowy 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo 

zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.  
3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  
1) Załącznik nr 1 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty), 
2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
3) Załącznik nr 3 - Projekt budowlany; 
4) Załącznik nr 4 - Decyzja administracyjna – pozwolenie na budowę; 
5) Załącznik nr 5 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA 

 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), 
zwanego dalej Rodo informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail info@pkm-gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 273604433. 

3. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pkm-
gliwice.com.pl 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celów 
określonych poniżej w pkt 6.  

5. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ jest 
pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (art. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) 
w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który Pan/ Pani reprezentuje/ 
którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem. 

6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: 

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, 
adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko. 

7. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: 
zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej spółkę oraz podmiot, który Pan/Pani reprezentuje/którego Pan/Pani jest 
pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, 
stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi związane z wykonywaniem 
umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym art. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, 
archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania 
Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa w 
ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest 
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach 
dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. 

10. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

11. Jeżeli Pan/Pani nie chce abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania. 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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18  FORMULARZ OFERTOWY 

 

Formularz ofertowy powinien zawierać dokumenty sporządzone zgodnie z  zaleceniami opisanymi w poprzednich 
rozdziałach SIWZ oraz wzorcami przedstawionymi w niniejszym  rozdziale. 

UWAGA: Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy". 
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  FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

Wykonawca: 

 Zarejestrowana nazwa firmy: 

  

 

 

 

 Zarejestrowany adres firmy: 

  

 

 

 

 REGON: 

  

 NIP: 

  

 KRS: 

  

 

 Kapitał zakładowy: 

  

 Numer konta bankowego: 

  

 Numer telefonu: 

  

 Numer faxu: 

  

 Adres strony www: 

  

 Adres e-mail: 
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Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia na:        

                                                                                                                                                     

 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów 
elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 
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Za wykonanie usługi objętej zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ - oferujemy następującą cenę : 

 

Wyszczególnienie kwota netto [zł] 
podatek od towarów        

i usług (VAT) [zł] 
kwota brutto [zł] 

Kwota zł 

(łączna wartość całej usługi) 
   

Słownie zł 

(łączna wartość całej usługi) 

   

 

1 Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.  

2 Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i 
zasadami postępowania. 

3 Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

4 Oświadczamy, że zawarty w SIWZ Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej zawarcia na ww. 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty. 

5 Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w 
każdym szczególe. 

6 Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców/ część zamówienia 
dotycząca ………………………… zostanie wykonana przy udziale podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić) 

7  Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297§ kodeksu karnego „ Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, 
pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przekłada fałszywe lub 
stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne 
znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, subwencji lub zamówienia publicznego, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

8  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.* 

 

 

 
1 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). 
* 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). 
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9 Na czas prowadzonego postępowania wyznaczamy: 

osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia 

(podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu) 

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

oraz podajemy: 

telefon: ………………………………………………………………..... 

mail: ………………………………………………………………..... 

adres do korespondencji: ………………………………………………………………..... 

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

nr faksu do korespondencji: ………………………………………………………………. 

10 Na  ........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

*) niepotrzebne skreślić 
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 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

 

 

Załącznik A1: „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” 

  

 Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie SIWZ niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu w sprawie:  

 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na 
potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

 Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

  

Nazwa Wykonawcy: 

  

  

Adres: 

  

  

  

  

 w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

Załącznik A2: „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie SIWZ w sprawie:  

 

 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na 
potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

Nazwa Wykonawcy: 

  

  

Adres: 

  

  

 

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt.12-23 z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 133 ust.4 oraz ust. 5 pkt 1 

Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

Załącznik B: „Doświadczenie zawodowe” 

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat:  

 

Rodzaj prac 

 

Powierzchnia 

[m2] 

Nazwa i adres odbiorcy 

(zleceniodawcy) 

Okres realizacji 

Początek Zakończenie 

 
 

 
 
 

   

 
 

  
 
 

  

 
 

  
 
 

  

     

     

     

 
Uwaga: Do niniejszego załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie (poświadczenie 
zgodnie z warunkami podanymi w pkt 7.1.2 SIWZ). 
 
 
 
 
 
   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

Załącznik nr B1: Wykaz należycie wykonanych usług związanych z budową i podłączeniem stacji SN 

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat:  

 

Rodzaj prac 

 

Wartość inwestycji  

 [netto] 

Nazwa i adres odbiorcy 

(zleceniodawcy) 

Okres realizacji 

Początek Zakończenie 

 
 

 
 
 

   

 
 

  
 
 

  

 
 

  
 
 

  

     

     

     

 

Uwaga: Do niniejszego załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 

(poświadczenia, referencje)  

 

 

 

 

 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

 

 
 



 
 FORMULARZ OFERTOWY 

strona     

z ogólnej liczby    stron 

(pieczęć Wykonawcy)    

 
str. 28 

 

 

str. 28 

 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

Załącznik C: „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” 

 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

  

Stanowisko Imię i nazwisko Zakres uprawnień Doświadczenie zawodowe 
Nr uprawnień i data  

ich wydania 

Inspektor Nadzoru  
  

 

  
  

 

  

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Należy wypełnić Załącznik D Formularza ofertowego. 

  

  

  

  

   
Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

Załącznik C1: „Informacja o podstawie do dysponowania osobami wraz z oświadczeniem 
o posiadaniu uprawnień” 

  

Informacja o podstawie do dysponowania osobą  
wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień 

( Inspektor Nadzoru) 
(Wymienioną w Załączniku C Formularza ofertowego w „wykazie osób, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia”) 
 

Informuję, że będę dysponował osobą Pana/Pani  
 

……………………………………………………………….. 
(wpisać osobę wymienioną w załączniku C Formularza ofertowego) 

 

 w wykonywaniu zadania o nazwie: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania 
autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

 
na podstawie ……………………………………………………………………………………………………. 

(wpisać dok. regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a osobą wymienioną w załączniku C Formularza 
ofertowego  

np. umowę o pracę, umowę zlecenie lub zobowiązanie) 
 
Jednocześnie oświadczam/y, że Pan/i …………………………………….……………………………..………. 
     (wpisać Imię i Nazwisko osoby przewidzianej do realizacji zamówienia w funkcji  
        Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
 
będący wyznaczonym do realizacji zadania jako Inspektor Nadzoru posiada uprawnienia wymagane do wykonania niniejszego 
zamówienia wydane na podstawie przepisów prawa obowiązującego w momencie wydawania uprawnień oraz należy do Izby 
Samorządu zawodowego 
 ……………………………………………………..……………………………………………………………… 

(wpisać nazwę Izby Samorządu Zawodowego) 
 

z opłaconą składką członkowską do dnia ………………………………………  
(wpisać datę opłacenia składki) 

 
 
 

 
   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

  

**))  niepotrzebne skreślić  

    

  

  

  

  

  

  



 
 FORMULARZ OFERTOWY 

strona     

z ogólnej liczby    stron 

(pieczęć Wykonawcy)    

 
str. 30 

 

 

str. 30 

 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

Załącznik D: „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów”  

  
 

Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji 
niezbędne zasoby* 

Adres podmiotu 

 
 
 

 

 
Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz  
……………………………………………………………..…………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 
 

 do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia  
pn Nadzór inwestorski nad zadaniem: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania 

autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

 

Wyszczególnienie zasobów* 

Wiedzę i doświadczenie w postaci: 

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

Jednocześnie oświadczamy, iż będziemy uczestniczyć w realizacji danego zamówienia jako podwykonawca w 
zakresie udostępnianych zasobów wiedzy i doświadczenia. 
 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia w postaci: 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

*  Podmiot udostępniający zasoby zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik A2 Formularza ofertowego. 
   

Umocowani przedstawiciele podmiotu oddającego dyspozycji 
niezbędnych zasobów: 

 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

   
Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nr sprawy: PKM/PN/TR/05/2020 

Załącznik E: „Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia” 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie SIWZ niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu w sprawie: 

 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na 
potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

Nazwa Wykonawcy 

  

  

Adres: 

  

  

 
W nawiązaniu do § 1 Rozporządzenia z 26.07.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016. 1126), w imieniu Wykonawcy oświadczamy,  
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

 

Równocześnie zobowiązujemy się niezwłocznie przedstawić, na żądanie Zamawiającego, stosowne dokumenty potwierdzające 
powyższe oświadczenie. 

 
   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

 


