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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Nowotomyski 

ul. Poznańska 33 

64-300 Nowy Tomyśl     

tel.: 61 44 26 700 

NIP: 788-19-17-876 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30 

Adres e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715994 

 

 

Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715994 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJE OGÓLNE 

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp. 

2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy Pzp. 

4.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.    

5.   Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. Kolejność planowanych robót musi przebiegać według z góry 

założonych wytycznych, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji technicznej oraz 

zgodnie z ustaleniami zamawiającego. Wskazane jest nadzorowanie robót przez Zespół 

Inspektorów, który będzie koordynowany przez Inspektora Koordynatora.  

6.   Zamówienie dofinansowane jest ze środków UE, Program: Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych  

w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU), Tytuł 

projektu: Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. 

Sczanieckiej. 

7.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715994
https://platformazakupowa.pl/transakcja/715994
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9.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

10.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  

11.    Zamawiający nie stawia wymogu z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

12.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.  

13.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

14.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

16.   Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące  

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

17.   Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie kompleksowego pełnienia obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja energetyczna 
budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej” zgodnie z  wymaganiami 
ustawy Prawo budowlane i Zamawiającego. 
 

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje:  

1. Etap przed rozpoczęciem robót budowlanych i etap budowy: 

1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 

i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 

2) działania w imieniu Zamawiającego, w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych 

upoważnień, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w sposób 

poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach; 

3) uzgodnienia z wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą 

obowiązywać podczas prowadzenia inwestycji,; 

4) weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez 

wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót; 

5) jeżeli zgodnie z umową o wykonanie roboty budowlanej wykonawca tej roboty ma wykonać kosztorys 

ofertowy lub harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - sprawdzenie tych dokumentów i 

zaakceptowanie poprawności ich wykonania lub wnoszenie uwag, które doprowadzą do ich 

poprawnego wykonania; 

6) przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu (placu) budowy, 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7) szczegółowe zapoznanie się i stosowanie zapisów umowy o wykonanie roboty budowlanej, 

8) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie 

budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji 

projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie; 

9) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z 

obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót i niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach w dotrzymaniu przez wykonawcę robót terminu 

zakończenia realizacji inwestycji; 

10) nadzoru nad terminowością realizacji prac, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu 

zakończenia prac i uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych wszystkich dokumentów 

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania, 

11) opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w 

ofercie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

12) współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego  

i uzyskiwanie od Projektantów wymaganych umową o wykonanie robót budowlanych zgód, zatwierdzeń 

lub opinii, 

13) sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu 

materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a przede wszystkim 

niezgodnych z dokumentacją projektową , STWiOR i ofertą przetargową wykonawcy robót 

budowlanych, 

14) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz (w razie konieczności), 

15) sprawdzania i odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót budowlanych 

ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach 

końcowych i przekazywanie ich do użytkowania; 

16) przygotowania i dokonywania odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, przygotowania 

protokołu odbioru, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 

budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru; 

17) sprawdzenia zgodności faktury wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru 

i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury w terminie 3 

dni od jej otrzymania; 

18) wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z projektem; 

19) kontrolowania ilości i wartości prowadzonych robót w okresach rozliczeniowych (weryfikacja 

przejściowych świadectw płatności oraz końcowego); finansowe rozliczenie nadzorowanych robót oraz 

potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich 

składowania; 

20) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 

21) opiniowania wniosku wykonawcy robót o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót; 

22) kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót, warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami, aktualnymi na dzień 

wykonywania robót normami oraz sztuką budowlaną, zlecania usunięcia robót niewłaściwych i 

wykonanych poniżej obowiązującego standardu, 

23) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 
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24) wydawania poleceń wykonawcy robót do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć 

jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko  

w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku 

oraz powiadamianie o tym Zamawiającego; 

25) weryfikacja zatrudnienia przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności składające się 

na tzw. koszty bezpośrednie, czyli pracowników „fizycznych” poprzez żądanie od tych podmiotów 

jednego z poniższych dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 Prawa zamówień publicznych 

(dalej: Pzp), 

26) prowadzenie wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem przez wykonawcę robót budowlanych 

podwykonawców, a przez podwykonawców dalszych podwykonawców. Sprawy te muszą być 

prowadzone zgodnie z treścią umowy o wykonanie robót budowlanych i przepisami Pzp zawartymi w 

art. 462 – 465, 

27) prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z wykonawcą robót 

budowlanych, jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zgodnie z treścią umowy 

budowlanej, o wykonanie robót budowlanych, przepisami Pzp i art. 6471 kodeksu cywilnego, 

28) organizowania we współpracy z wykonawcą robót przynajmniej raz na dwa tygodnie  

i prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie 

ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po Radzie. W toku rzeczowej realizacji Zamawiający 

ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad Budowy z większą częstotliwością; 

29) w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej realizacji zadania, organizowania narad 

roboczych, rad technicznych/spotkań oraz sporządzanie stosownych notatek z tych narad/spotkań i 

przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie/spotkaniu; 

30) przygotowywania i sporządzania na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów, 

raportów, sprawozdań okresowych z realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

31) sporządzania comiesięcznego sprawozdania (raportu) z realizacji usług i przekazywania go 

do Zamawiającego w terminie do 7-go dnia kolejnego miesiąca pisemnie lub drogą elektroniczną. 

 Sprawozdania (raporty) miesięczne będą zawierać obligatoryjnie: 

- opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie objętym raportem, 

- roboty planowane do wykonania w ciągu następnego miesiąca, 

- informacje o zatrudnionych podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, w tym opis zakresu robót 

wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

- problemy BHP, ppoż. i inne powstałe w wyniku nieprawidłowej realizacji planu BiOZ, 

- wyniki kontroli jakości, prób itp., 

- analizę zgodności postępu robót z harmonogramem, 

- wykaz ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, 

- informacje nt. wyników weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności składające się na tzw. koszty bezpośrednie,  

- napotkane trudności i podjęte/proponowane działania i środki zaradcze, 

- potencjalne lub zgłoszone roszczenia wykonawcy lub podwykonawców, 

- fotografie dokumentujące postęp robót. 

32) sprawdzania zestawień wykonanych robót oraz potwierdzenia ilości wykonanych robót; 

33) przyjmowania, opiniowania (pisemna ocena zasadności) wniosków wykonawcy robót w sytuacji, 

kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak 

zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy robót na 

powyższy zakres (roboty zamienne, uzupełniające itd.); 

34) sporządzania protokołów konieczności na roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne  

i uzupełniające, zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane (roboty zaniechane, zamienne i 

uzupełniające wymagają zgody Zamawiającego); 
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35) kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia 

dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, 

kontrolnych wyników badań i innych dokumentów niezbędnych do odbioru robót; 

36) nadzorowania skompletowania przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej - z 

wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi w systemie odpowiadającym STWiOR 

oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości sporządzonego przez wykonawcę robót operatu 

kolaudacyjnego (sporządzanego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji 

elektronicznej), przed przedłożeniem go Zamawiającemu (przed terminem odbioru końcowego) wraz ze 

złożeniem pisemnego oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej, 

37) dokonywania wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek zarówno w trakcie procedury 

odbiorowej, jak i w okresie gwarancyjnym, sporządzenie protokołu usunięcia usterek, potwierdzenie 

zakończenia robót i gotowości do odbioru przed zgłoszeniem Zamawiającemu przez wykonawcę robót; 

38) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze 

strony wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z 

propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

39) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 

wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – kontrolnych dla jednostek 

zewnętrznych; 

40) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, 

problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót; 

41) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych; 

42) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

43) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, o ile jest wymagane; 

44) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 

45) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia sprawozdania 

końcowego z jego realizacji; 

46) udział w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego przed wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i ewentualna koordynacja działań 

mających na celu doprowadzenie do uzyskania pozytywnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

47) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót 

budowlanych, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 

dotyczących sporu, 

48) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

umowy o wykonanie robót budowlanych, 

49) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 

z realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych, 

50) realizowanie wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego, nie wymienionych wyżej, 

które będą niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i służyły zabezpieczeniu interesów 

Zamawiającego. 

 

2. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę zadania 

inwestycyjnego, do zadań Inspektora nadzoru będzie należało wykonywanie wszelkich czynności w 

zastępstwie Zamawiającego, wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych, w tym: 

1) udział na wezwanie użytkownika obiektu w spotkaniach dotyczących nagłych awarii lub ujawnienia 

wad w przedmiocie umowy; 

2) dokonanie wraz z wykonawcą robót budowlanych przeglądu stanu wykonanych obiektów 

budowlanych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji; 

3) sporządzenie protokołu z powyższego przeglądu; 
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4) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia stwierdzonych wad i złożenie 

pisemnego oświadczenia Zamawiającemu o ich usunięciu; 

5) w przypadku nieusunięcia wad, wyliczenie ich wartości na podstawie sporządzonego kosztorysu, z 

uwzględnieniem cen rynkowych na dzień sporządzania kosztorysu; 

6) wydanie opiniowanie wniosku wykonawcy robót o zwrot części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Inspektor nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, 

nie wymienione wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i służyły zabezpieczeniu 

interesów Zamawiającego. 

 

Zakres nadzoru obejmuje roboty określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będąca w posiadaniu Inwestora, z którą oferenci 

mogą się zapoznać pod linkiem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/708406    

 

Uwaga:  

W trakcie realizacji zadania Zamawiający wymaga min. 2 razy w tygodniu pobytu Inspektora 

nadzoru na budowie w czasie trwania robót. Niezależnie od powyższego czas pracy Inspektora 

nadzoru winien zostać dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót i wymagań 

Zamawiającego. W razie pilnej konieczności Inspektor nadzoru zobowiązany jest stawić się na 

placu budowy w ciągu 24 godz. od otrzymania informacji. 

Częstotliwość wizyt w tygodniu na budowie Inspektora nadzoru koordynatora stanowi kryterium 

oceny ofert. 

 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV.     

         

71520000 – 9 – usługi nadzoru budowlanego 

71247000 - 1 – nadzór nad robotami budowlanymi 

 

 

3. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy.   

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.  

 

IV.  PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3.  W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca winien wskazać w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać 

(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 
 
 
 
 
 
 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/708406
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V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia:  

1) rozpoczęcie: po podpisaniu umowy; 

2) zakończenie: do zakończenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru, poprzez spisanie 

protokołu końcowego na wykonane roboty budowlanej, bez uwag.  

 Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 30 czerwca 2023r. 

2. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania 

inwestycyjnego zobowiązany będzie do wykonywania, w imieniu Zamawiającego, uprawnień 

z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych tj. przez okres 84 

miesięcy od dnia dokonania ostatecznego odbioru inwestycji. 

3. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania prac budowlanych, termin określony w ust. 1  

pkt 2)  ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu. 

 

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

a)  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego kontraktem dla inwestycji 

obejmującej roboty budowlane związane z dociepleniem ścian/dachu oraz 

wymianą/montażem stolarki otworowej na kwotę minimum 4.500.000,00 zł brutto każda.  

 

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną 

skierowane do realizacji zamówienia, tj.:  
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- co najmniej jedną osobą z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania 

uprawnień, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru - koordynatora robót 

budowlanych, która posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie  

z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiada aktualny wpis na listę 

członków właściwej izby samorządu terytorialnego i w ostatnich 5 latach wykonała co 

najmniej 2 usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji (od początku do 

końca) obejmującej  roboty budowlane związane z dociepleniem ścian/dachu 

oraz wymianą/montażem stolarki otworowej o wartości robót budowlanych na kwotę 

minimum 4.500.000,00 zł brutto każda.  

- co najmniej jedną osobą z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania 

uprawnień pełniącą funkcje inspektora nadzoru robót sanitarnych, która posiada 

uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej  

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

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem 

budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiada aktualny wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu terytorialnego i w ostatnich 5 latach wykonała co najmniej 1 

usługę nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót  przy realizacji inwestycji 

obejmującej wykonanie instalacji pomp ciepła.  

- co najmniej jedną osobą z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania 

uprawnień pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, która posiada 

uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu terytorialnego  

i w ostatnich 5 latach wykonała co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego lub 

kierownika robót  przy realizacji inwestycji obejmującej wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej. 

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w sytuacji gdy spełnia ona 

wymagania dla obu łączonych funkcji ( posiada kwalifikacje w kilku specjalnościach). 

  
Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2019 r.  poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów.   
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Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 
1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 
r. poz. 220). 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-

nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem 

oferty Wykonawcy. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 

w ust. 2 pkt 4 ppkt a)  zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek 

samodzielnie. 

5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego warunek określony w ust. 2 

pkt 4 ppkt a) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni warunek 

samodzielnie. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z niniejszego postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a/ udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b/ handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c/ o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w 

art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

d/ finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

e/ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f/ powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769),  

g/ przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe,  

h/ o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10  ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
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powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 7.1.1.;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł  z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

ustawy Pzp wyklucza się:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
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albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawców,  

w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4) 

ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 

wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

6. Zgodnie z zapisami art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez 

Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.   

 

UWAGA!  

W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający 

zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego 

przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Kodeksu Spółek 

Handlowych) lub rejestru akcji (art. 3281 Kodeksu Spółek Handlowych). W przypadku Wykonawcy 

zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z 

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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VIII.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać  

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie  

do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania  

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 

do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał  

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,  

o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie  

to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 

Pzp). 
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X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW I 

OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ   

 

1. Dokumenty składane wraz z ofertą. 

1)  Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ). Formularz musi być złożony w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną 

w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania należy dołączyć odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

tj. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu - zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ.  

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

UWAGA: Oświadczenie składają odrębnie: 

−  wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 

z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 

powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 

umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

4) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – 

pełnomocnictwo z którego będzie wynikało umocowanie do ich reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie 

publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika 

oraz zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do udzielenia 

pełnomocnictwa.  
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W przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia 

pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również 

notariusz.   

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie Wykonawców - 

   (zgodnie z art. 117 ust. 4), z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z oświadczeniami tego 

podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli 

wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego). 

2. Oświadczenie i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia 

Podmiotowe środki dowodowe jakie składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego: 

1) wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych również 

wykonywanych, w  okresie  ostatnich 3  lat ,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  

krótszy  – w  tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane 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 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -  załącznik nr 4 do 

SWZ; 

2)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności    odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz  z  informacjami  na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  

wykonania  zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie  do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ; 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
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rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, 

w tym złożenie ofert, wymaganych dokumentów i oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715994   

2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

starostwo@powiatnowotomyski.pl , jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku 

awarii platformy zakupowej ( nie dotyczy składania ofert). 

 

3. W kontaktach z Zamawiającym należy posługiwać się numerem prowadzonego postępowania. 

ZP.272.2.2023     

 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie 

dotyczącej danego postępowania ( nie dotyczy składania ofert). 

        Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 

do zamawiającego.   

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ  

za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego 

na stronie dotyczącej danego postępowania. 

6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715994
mailto:starostwo@powiatnowotomyski.pl
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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wyjaśnień treści SWZ wpłynął po upływie powyższego terminu Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielenie wyjaśnień. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: 

“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), 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, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 

10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

g) 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. 

11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu 

ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

1) w sprawach formalnych: 

Ewa Jaroch, tel. 61 44 26 715; 

2) w sprawach merytorycznych: 

Damian Pyliński, tel. 61 44 26 756 

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
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XII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których 

Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.   

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych SWZ. 

4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

a) kwalifikowanym podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w 

art. 3 ust. 12 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r.w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym; 

b) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j 

Dz.U.2020 poz. 346); 

c) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 

9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332). 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

8. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  

z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego 

dalej Rozporządzeniem KRI. 

9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

10 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z rozszerzeń: .zip ; .7Z 

11. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 

.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. 

12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych  

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 
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13. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym w formacie PAdES; 

2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES  

o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 

łącznie z dokumentem podpisywanym; 

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

14. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym 

może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

15. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

16. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

17. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.  

18. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie 

jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które 

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.   

19. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 

ustawy Pzp. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cenę oferty wykonawca określa wypełniając formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ. 

2. Cenę oferty należy obliczyć jako ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniając zakres 

zamówienia określony w dokumentacji zamówienia a także wszystkie przewidywane koszty 

kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania SWZ oraz wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu na teren budowy, do siedziby Zamawiającego, w 

okresie gwarancji jakości i rękojmi robot budowlanych uczestniczenie raz w roku w przeglądach 

gwarancyjnych, a także przy rozpatrywaniu reklamacji. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, poziom inflacji w okresie realizacji umowy jak również 

zmiana kursu złotego oraz wszelkie inne okoliczności mogące powodować wzrost kosztów realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy stanowią element ryzyka Inspektora Nadzoru i nie będą stanowiły 

podstawy do zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego. Skutki finansowe jakichkolwiek 

błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ 

na cenę zamówienia. 

3. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z zasadami matematycznymi. 

4. Cena brutto powinna być podana cyfrowo i słownie. 

5. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień 

składania ofert przepisami. 

7. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020r poz. 106 z późn. zm. ), dla celów zastosowania kryterium ceny 

lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24 lutego 2023r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
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jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem:   

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715994 do dnia 26 stycznia 2023r. do godziny 9:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2023r. o godzinie 9:15 . 

6. Otwarcie ofert jest niejawne. 

7. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty”. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  

- C – cena brutto oferty      – 80 %, 

        - LWNB – liczba wizyt w tygodniu na budowie Inspektora nadzoru koordynatora - 20% 

         gdzie 1% = 1 pkt 

         w zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

2. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 
 

Kryterium cena – waga 80% 

            cena oferty brutto najniższa spośród ocenianych ofert 

C = ------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt 
                      cena oferty brutto badanej oferty 

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715994
http://platformazakupowa.pl/
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Kryterium – liczba wizyt w tygodniu na budowie Inspektora koordynatora (LWNB) - waga 20 %  

Minimalna wymagana liczba wizyt na budowie inspektora nadzoru koordynatora wynosi 2 wizyty na 

budowie w tygodniu, każda wizyta potwierdzona podpisem w liście obecności znajdującej się  

w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu. Przez pojęcie „wizyta na budowie” rozumie się 

wykonywanie czynności przez inspektora nadzoru w zakresie zgodnym z umową w godzinach 

prowadzenia robót budowlanych. Wartość punktowa w kryterium „Liczba wizyt na budowie inspektora 

nadzoru koordynatora” będzie liczona w następujący sposób: 

• 2 wizyty na budowie w każdym tygodniu – 0,00 pkt 

• 3 wizyty na budowie w każdym tygodniu – 10,00 pkt 

• 4 wizyty na budowie w każdym tygodniu – 20,00 pkt 

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje liczbę wizyt na budowie w tygodniu mniejszą niż 2 wówczas jego oferta 

zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 jako niezgodną z warunkami zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca nie określi liczby wizyt w tygodniu na budowie w Formularzu oferty, Zamawiający 
uzna, że Wykonawca zaoferował minimalną liczbę wizyt w tygodniu na budowie wynoszącą 2. 

W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 20,00 pkt. 

 

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w określonych kryteriach obliczona wg 

wzoru: 

 

O = C + LWNB 

O - ostateczna ocena danej oferty 

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena 

LWNB – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium liczba wizyt na 

budowie w tygodniu Inspektora nadzoru koordynatora 

 

4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma 
największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

 

5. W sytuacji, gdy nie będzie 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 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 
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XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  

w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie 

może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

   Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 

konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją 

umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 

zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów, 

7) określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez poszczególnych partnerów 

konsorcjum, 

8) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za 

wykonywanie przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla 

każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum). 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik 6 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

3. Umowa oraz zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych  

i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3)    zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo, że zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

8. o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotomyski ul. Poznańska 33, 

64-300 Nowy Tomyśl e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl 

2)   inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani Marlena Galas  

e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl tel. 61 44 26 705; 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym; 

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P; 

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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; 

6)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

7)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8)   posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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); 

mailto:starostwo@powiatnowotomyski.pl
mailto:iod@powiatnowotomyski.pl
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c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9)   nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  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;  

10)   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

 

 

XXIII.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów – jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu    trzeciego; 

Załącznik nr 4 – wykaz usług; 

Załącznik nr 5 – wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

Załącznik nr 6 – projektowane postanowienia umowy (wzór umowy), 
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