
 

 

 

 

 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA 

 

RZ.273.7.2.2020 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi” 

z podziałem na trzy części w tym: 

I część zamówienia – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej; 

II część zamówienia – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

III część zamówienia – Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 
Numer sprawy - PN 7/20. 
 
 

____________________________________ZATWIERDZAM 

     Kierownik Zamawiającego data: 17 kwietnia2020 r.  

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

Załącznik nr 3a Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 5. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej;  

Załącznik nr 6. Wykaz osób z oświadczeniem; 

Załącznik nr 7. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług; 

Załącznik nr 8. Istotne Postanowienia Umowy. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty, która nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ I  

Instrukcja dla Oferentów 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

1.1. Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Sekretariat Rektora-Komendanta  48-22-56-17-624, fax 22 833-07-24; 

Dział Zamówień Publicznych   8-22-56-17-694; 

Monika Łukawska    kontakt w kwestiach formalnych 

Adres e- mail     zam@sgsp.edu.pl; 

Dział Inwestycji Remontów i Konserwacji 48-22-56-17-571; 

Hubert Waśniewski     kontakt w kwestiach technicznych; 

Adres e- mail      inwestycje@sgsp.edu.pl; 

Adres strony internetowej SGSP   www.sgsp.edu.pl; 

NIP      118-00-35-927; 

REGON     000173410. 

1.2. Godziny pracy: 

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo 

oraz uwzględnieniem dni wolnych ustanowionych na mocy decyzji administracyjnych  

dla Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Pana Rektora Komendanta zwana dalej 

Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług 

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi” z podziałem na trzy części: 

I część zamówienia – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej; 

II część zamówienia – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

III część zamówienia – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 dalej „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp. 

1) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

a) drogą elektroniczną w BZP; 

b) na stronie internetowej Zamawiającego; 

c) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

2) Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości 

niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ” w szczególności zastosowanie mają przepisy: 

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane; 

mailto:inwestycje@sgsp.edu.pl
http://www.sgsp.edu.pl/
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c) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

d) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy; 

e) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych; 

f) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług; 

g) Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno 

-prywatnym; 

h) Ustawy z dnia 21 lutego 2020 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

i) Przepisy wykonawczych do w/w ustaw. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiot zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia;  

Załącznik nr 8. Istotne Postanowienia Umowy; 

 

 

 

 

 

3.2 Termin wykonania: 

1) Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania Umowy lub  

do wyczerpania maksymalnej kwoty ceny najkorzystniejszej oferty, w zależności od tego, które  

z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia, będą świadczone w miarę potrzeb w obiektach 

i na terenach Zamawiającego nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu w wymiarze min. 30 godzin  

w miesiącu.  

3.3. Słownik Zamówień (CPV): 

I część zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej” 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego; 

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane;  

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy;  

71318000-0 - inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne; 

II część zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego; 

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane;  

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy;  

71318000-0 - inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne; 

III część zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego; 

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane;  

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy;  

71318000-0 - inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne; 

 

3.4. Ogólne informacje dla Wykonawcy: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/doradcze-uslugi-budowlane-8230
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzorowania-placu-budowy-8229
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/doradcze-uslugi-budowlane-8230
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzorowania-placu-budowy-8229
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/doradcze-uslugi-budowlane-8230
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzorowania-placu-budowy-8229
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) 

Pzp. 

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień 

Umowy oraz SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone wyłącznie  

w złotych polskich. 

3.5. Procedura odwrócona: 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura  

z art. 24aa ustawy Pzp (procedura odwrócona). Postępowanie będzie prowadzone zgodnie  

z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. 

Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

W przypadku, gdy Wykonawca ten nie potwierdzi, że spełnia warunki udziału  

w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 

wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert,  

do przedłożenia stosownych dokumentów. 

3.6. Informacja na temat Podwykonawców: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp wymaga wskazania przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – części zamówienia (zakresu 

zamówienia), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć części 

zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.  

Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie 

zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  

nie mniejszym niż podwykonawca, na  którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca, który jednocześnie przekazuje 

swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie  może podlegać 

wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak Wykonawca. 
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5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

Wykonawcę.  

6) Szczegółowe warunki dotyczące wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców zwarte 

są  w Istotnych Postanowieniach Umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 

3.7. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna):  

1) Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo 

do  reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych 

podmiotów, że  w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, 

zawrą między sobą umowę (i  przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania: 

a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum; 

b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia; 

c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem 

procentowego udziału w realizacji zamówienia); 

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie, 

f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu 

uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”); 

g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum  

do chwili ustania pełnego okresu ubezpieczeniowego; 

h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum w trakcie realizacji zamówienia. 

2) Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo  

do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo  

do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, 

Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza,  

iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego 

warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym 

jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, który został upoważniony 

do wykonania tej czynności. 

3.8. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp (podmiot trzeci): 

1) Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
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finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania  

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie/zobowiązania podmiotów zawiera/ją w szczególności:  

a) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca);  

c) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca:  

− zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia;  

− zakres (charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem 

udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia np. umowa  

o podwykonawstwo) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

− czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą.  

3) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1, 

4 oraz 8 ustawy Pzp (stosowne oświadczenie składa wykonawca w Załącznikach 3, 3a oraz 4  

do SIWZ). 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba,  

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli oferta Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, przedstawienia także w odniesieniu  

do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 4.4.3 SIWZ.  

3.9. Wizja lokalna: 

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 22 kwietnia 2020r. o godz.10.00. 

Zbiórka zainteresowanych wykonawców odbędzie się przy ul. Siemiradzkiego 2 w Warszawie (biuro 

przepustek SGSP).  

Osobą do kontaktu jest Hubert Waśniewski, tel. 22 56-17-571; 

Zainteresowani wykonawcy zobowiązani są do przesłania informacji o osobach, które mają wziąć udział 

w wizji, najpóźniej do dzień 22 Kwietnia 2020r. o godz. 09.00.na adres  inwestycje@sgsp.edu.pl. 

mailto:inwestycje@sgsp.edu.pl
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Uwaga! W związku z panującą obecnie sytuacją zagrożenia epidemicznego, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość odwołania wizji lokalnej. 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

4.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

a) Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 4 

oraz 8 ustawy Pzp. 

b) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu 

do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz  

ust. 5 pkt. 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp. 

c) Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp  

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 

lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki  

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy z wyłączeniem Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz dla których nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne   

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez niego  

na podstawie pkt. 4.1.2) SIWZ. 

4.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w celu wykazania się brakiem podstaw  

do wykluczenia: 

1) W celu wykazania się brakiem podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga od Wykonawców: 

a) oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

w  przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; 

b) oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia  

w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp; 

c) zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia od właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24 aa ustawy zbada, czy nie zachodzą wobec 

innych podmiotów podstawy wykluczenia.  

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie  

i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienia, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych 

Wykonawców.  

4.3 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający 

wymaga od Wykonawców: 

4.3.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Dotyczy wszystkich części zamówienia. 

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. 

4.3.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawcy:  

Dotyczy wszystkich części zamówienia. 

Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 euro (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) za jedno  

i wszystkie zdarzenia ujęte umową OC.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie 

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku.  

4.3.3. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 

A. Dotyczy I części zamówienia pn.: „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży 

konstrukcyjno-budowlanej”; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej, jeżeli przedstawi oświadczenie i dowody na potwierdzenie, iż: 

1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające  

na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub funkcji inwestora zastępczego, lub Inżyniera 

Kontraktu dla zadania polegającego na wykonaniu remontu obiektu kubaturowego  
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o powierzchni min. 500 mkw, przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych branży 

budowlanej w wykazanej usłudze nie może być mniejsza niż 400 000,00 zł brutto w jednym 

zadaniu, potwierdzoną dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie 

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku.  

2) Dysponuje osobą, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i spełnia wymagania określone  

w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i inne wymagania tj.: 

a) przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych  

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece  

nad zabytkami);  

b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub inwestora zastępczego, lub Inżyniera Kontraktu w tym przy realizacji co najmniej 

1 zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu remontu obiektu kubaturowego  

o powierzchni min. 500 mkw, przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych branży 

budowlanej w wykazanej usłudze nie może być mniejsza niż 400 000,00 zł brutto w jednym 

zadaniu, potwierdzoną dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie; 

c) posiada znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie 

się w mowie i piśmie bądź dysponowanie własnym staraniem i na własny koszt osobą 

zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie 

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku.  

 
Dowodami są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 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 wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- wykaz usług powinien zawierać przedmiot zamówienia (szczegółowy zakres), wartość zamówienia, 

daty wykonania, nazwę i adres podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub  

są wykonywane. Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne.  

Zamawiający przez pojęcie jednej usługi rozumie każdą z usług o podanej wartości realizowaną  

na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania kilku usług z umów o niższych wartościach 

niż wskazane.  

- wykaz osób. powinien zawierać: imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia,  

jej kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, zakres wykonywanych czynności, informację 

o podstawie do dysponowania osobą oraz oświadczenie gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach 

innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Zamawiający uzna warunek  

za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego  wraz z wykazem osób  

Uwaga!!! 
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a) Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty 

przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek wykazania się dowodami na należyte 

wykonanie usługi - zgodnie z warunkami SIWZ, musi zostać spełniony w całości przez 

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca. 

 – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 

b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 

waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

c) Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji, o których 

mowa powyżej. 

d) Uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia, stosownie do wymagań 

określonych budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 

lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 220) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. w ogłoszeniu  

i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

B. Dotyczy II części zamówienia pn.: „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży 

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

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli przedstawi oświadczenie i dowody  

na potwierdzenie, iż: 

1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające  

na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub funkcji inwestora zastępczego, lub Inżyniera 

Kontraktu dla zadania polegającego na wykonaniu remontu obiektu kubaturowego  

o powierzchni min. 500 mkw, przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych  

w branży elektrycznej w wykazanej usłudze nie może być mniejsza niż 30 000,00 zł brutto  

w jednym zadaniu, potwierdzoną dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie; 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą 

oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego wykaz 

usług potwierdzających spełnienie tego warunku wraz z dowodami potwierdzającymi należyte 

wykonanie wykazanych usług.  

2) Dysponuje osobą, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, i spełnia wymagania określone  

w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i inne wymagania tj.: 
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a) przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami);  

b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub inwestora zastępczego, lub Inżyniera Kontraktu w tym przy realizacji co najmniej 

1 zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu remontu obiektu kubaturowego  

o powierzchni min. 500 mkw, przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych branży 

budowlanej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych w wykazanej usłudze nie może być mniejsza niż 30 000,00 zł brutto 

w jednym zadaniu, potwierdzoną dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie; 

c) posiada znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie 

się w mowie i piśmie bądź dysponowanie własnym staraniem i na własny koszt osobą 

zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie  

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego wykaz osób potwierdzający 

spełnienie tego warunku wraz z dowodami potwierdzającymi doświadczenie i uprawnienia osób 

skierowanych do realizacji zamówienia.  

 
Dowodami są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 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 wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- wykaz usług powinien zawierać przedmiot zamówienia (szczegółowy zakres), wartość zamówienia, 

daty wykonania, nazwę i adres podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane. Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne.  

Zamawiający przez pojęcie jednej usługi rozumie każdą z usług o podanej wartości realizowaną  

na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania kilku usług z umów o niższych wartościach 

niż wskazane.  

- wykaz osób powinien zawierać: imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia,  

jej kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, zakres wykonywanych czynności, informację 

o podstawie do dysponowania osobą oraz oświadczenie, gdy Wykonawca będzie polegał  

na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

 

 

Uwaga!!! 

a) Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez 

dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz 

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek wykazania się dowodami na należyte 

wykonanie usługi - zgodnie z warunkami SIWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę 

(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności  

w tym zakresie powołuje się Wykonawca. 
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 – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 

b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 

waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

c) Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji, o których 

mowa powyżej. 

Uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia, stosownie do wymagań określonych 

budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 

lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 220) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. w ogłoszeniu  

i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 

C. Dotyczy III części zamówienia pn.:„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych”; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli przedstawi oświadczenie i dowody  

na potwierdzenie, iż: 

1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające  

na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub funkcji inwestora zastępczego, lub Inżyniera 

Kontraktu dla zadania polegającego na wykonaniu remontu obiektu kubaturowego  

o powierzchni min. 500 mkw, przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych  

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

i kanalizacyjnych w wykazanej usłudze nie może być mniejsza niż 40 000,00 zł brutto  

w jednym zadaniu, potwierdzoną dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie; 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą 

oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego wykaz 

usług potwierdzających spełnienie tego warunku wraz z dowodami potwierdzającymi należyte 

wykonanie wykazanych usług.  

2) Dysponuje osobą, której powierzy funkcję Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, i spełnia wymagania określone  

w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i inne wymagania tj.: 

a) przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami);  
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b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub inwestora zastępczego, lub Inżyniera Kontraktu w tym przy realizacji co najmniej 

1 zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu remontu obiektu kubaturowego  

o powierzchni min. 500 mkw, przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych branży 

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w wykazanej 

usłudze nie może być mniejsza niż 40 000,00 zł brutto w jednym zadaniu, potwierdzoną 

dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie; 

c) posiada znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie 

się w mowie i piśmie bądź dysponowanie własnym staraniem i na własny koszt osobą 

zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie 

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku.  

 

Dowodami są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 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 wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- wykaz usług powinien zawierać przedmiot zamówienia (szczegółowy zakres), wartość zamówienia, 

daty wykonania, nazwę i adres podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub  

są wykonywane. Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne.  

Zamawiający przez pojęcie jednej usługi rozumie każdą z usług o podanej wartości realizowaną  

na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania kilku usług z umów o niższych wartościach 

niż wskazane.  

- wykaz osób powinien zawierać: imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia,  

jej kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, zakres wykonywanych czynności, informację 

o podstawie do dysponowania osobą oraz oświadczenie, gdy Wykonawca będzie polegał  

na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

Uwaga!!! 

a) Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty 

przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek wykazania się dowodami na należyte 

wykonanie usługi - zgodnie z warunkami SIWZ, musi zostać spełniony w całości przez 

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca. 

 – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 

b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 

waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 
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c) Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji, o których 

mowa powyżej. 

Uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia, stosownie do wymagań określonych 

budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane  

na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie 

z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220) do pełnienia samodzielnej 

funkcji w budownictwie. w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

4.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów. 

 

4.4.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.12-23 ustawy 

Pzp- załącznik nr 3 - (w przypadku ofert składanych wspólnie każdy z Wykonawców składa 

oświadczenie w swoim imieniu); 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania art.24 ust.5 pkt. 1, 4 oraz 8 ustawy Pzp - 

załącznik nr 3a - (w przypadku ofert składanych wspólnie każdy z Wykonawców składa 

oświadczenie w swoim imieniu); 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 - (w przypadku ofert 

składanych wspólnie każdy z Wykonawców składa oświadczenie w swoim imieniu); 

4) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 

5) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, 

6) zobowiązanie podmiotów składających wspólnie ofertę, że w przypadku wygrania przetargu, przed 

zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu); 

7) informację na temat Podwykonawców; 

8) zobowiązanie podmiotu trzeciego -jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych; 

4.4.2. Dokumenty składane bez wezwania Zamawiającego: 

Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) - załącznik nr 5. 

W przypadku ofert składanych wspólnie każdy z Wykonawców składa oświadczenie w swoim 

imieniu); 

4.4.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 

1) Polisę OC- zgodnie z pkt.4.3.2. SIWZ – dotyczy wszystkich części zamówienia. 

2) Wykaz wykonanych usług wraz z referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie 

– zgodnie z pkt. 4.3.3 SIWZ – dotyczy wszystkich części zamówienia. 
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3) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz dowodami potwierdzającymi 

wymagane kwalifikacje oraz: zaświadczeniem dotyczącym wpisu na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego, dowodem opłacenia składek członkowskich właściwej Izby 

i dowodami na wymagane doświadczenie zawodowe.- zgodnie z pkt.4.3.3. SIWZ- dotyczy 

wszystkich części zamówienia. 

4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego - zgodnie z pkt. 4.2.1c SIWZ – dotyczy 

wszystkich części zamówienia. 

5) Zaświadczenie z ZUS- zgodnie z pkt. 4.2.1b SIWZ – dotyczy wszystkich części zamówienia. 

6) Wykaz wykonanych usług wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług 

stanowiących kryterium oceny ofert– zgodnie z pkt. 11. SIWZ – dotyczy wszystkich części 

zamówienia 

4.4.4.Uwagi (dotyczące wszystkich oświadczeń i dokumentów): 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może  

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700 z późn. zm.). 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę 

oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3– składa dokument lub dokumenty 

wystawione w  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z  ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
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Dokument, o którym mowa w pkt. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu.  

5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma  osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca  

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

5.1. Sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

1) Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1481 z późn.zm.) lub za pośrednictwem 

posłańca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej:  

a) ofertę wraz z załącznikami;  

b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów -

dotyczące Wykonawcy (poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia) i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy;  

c) pełnomocnictwa;  

d) umowę; 

e) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 4.4. SIWZ. 

2) Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie 

lub drogą elektroniczną przekazując skan korespondencji na adres: e- mail: zam@sgsp.edu.pl., 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa  

w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziano tylko formę pisemną. 

3) W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną Strony wymagają na żądanie każdej  

ze stron potwierdzenia faktu ich otrzymania. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga 

takich potwierdzeń.  

4) W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo 

takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy 

po wydrukowaniu prawidłowego raportu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu 

informacji. 

 

 

mailto:zam@sgsp.edu.pl
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5.2.Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji, kierując swoje 

zapytania na adres mailowy: zam@sgsp.edu.pl z jednoczesnym wysłaniem oryginału zapytania 

pocztą tradycyjną.  

2) Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

lub drogą telefoniczną.  

3) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z  prowadzonym 

postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie 

skierowane nie później niż: 

– na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania. 

4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  

po upływie terminu składnia wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpoznania.  

5) Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie 

www.sgsp.edu.pl - zakładka BIP. 

7) W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. 

8) O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta któremu przekazano 

specyfikację. 

9) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej ofercie, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

10) Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:  

Monika Łukawska –Przewodnicząca Komisji przetargowej (w godz. 7.00-15.00 w dni 

powszednie), nr telefonu +48 22 56 17 694, 

Hubert Waśniewski – w kwestiach merytorycznych (w godz. 7.30.00-15.30 w dni powszednie), 

nr  telefonu +48-22-56-17-571; 

6. Wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

7. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, na okres  

nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  

nie powoduje utraty wadium (jeśli dotyczy). 
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8. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 

2) Wykonawca może złożyć na daną część zamówienia tylko jedną ofertę, napisaną w języku polskim. 

Postępowanie będzie rozstrzygane dla każdej Części zamówienia osobno.  

3) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 

4) Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką.  

5) Na ofertę w niniejszym postępowaniu składają się: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) podpisany przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty; 

b) oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ; 

c) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli osoba podpisująca 

ofertę/poświadczająca za zgodność kopie dokumentów, nie jest wymieniona  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

d) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę (jeśli dotyczy). 

6) W treści formularza ofertowego należy określić w szczególności: 

a) łączną cenę ofertową brutto; 

b) termin realizacji zamówienia; 

c) zakres składanych zobowiązań dotyczących: m.in.: terminu realizacji zamówienia, warunków 

płatności, okresu związania ofertą, akceptacji bez zastrzeżeń wszystkich postanowień SIWZ 

oraz Istotnych Postanowień Umowy i określonych tam zasad i warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

7) Zaleca się, aby: 

a) wszystkie strony oferty wraz z załączonymi dokumentami były ponumerowane oraz połączone 

w sposób trwały utrudniające ich dekompletację, 

b) każdą stronę oferty, poprawki lub zmiany w ofercie, parafowała osoba podpisująca ofertę, 

8) Ofertę przygotowaną do wysłania należy umieścić w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

9) Na opakowaniu należy zamieścić dane adresowe jak niżej: 

Dane adresowe 

Nadawcy                                        SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54; 01-629 WARSZAWA 

 

OFERTA na  

„świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi” 

z podziałem na trzy części […]” 

1)…………………………………….. 
2)……………………………………..  
3)…………………………………….. 

 
Wpisać nr części zamówienia na które wykonawca składa ofertę  

 
Numer postępowania - PN 07/20. 

 

Nie otwierać opakowania przed 27 kwietnia 2020 r . godz. 10.00 
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10) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu takich zmian  

w terminie na składania ofert. Powiadomienie składa się wg takich samych zasad jak składanie 

oferty - w kopercie oznaczonej jak w pkt. 8.9. SIWZ oznakowanej napisem ZMIANA.  

Tak oznaczone koperty zostaną otwarte podczas otwierania ofert i dołączone do oferty 

Wykonawcy, który zmiany wprowadził. 

11) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

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

13) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

14) W przypadku, o którym mowa w pkt. 13 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów w języku obcym. 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę przygotowaną i zaadresowaną jak w pkt. 8 SIWZ należy złożyć tylko w KANCELARII 

OGÓLNEJ SGSP w Warszawie – pok. 117 w budynku B Obiekt 02 – wejście  

od ul. Siemiradzkiego  2. 

2) Godziny pracy Kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 

3) Termin składania ofert upływa dnia: 27 kwietnia 2020 r. o godz. 09.30. 

4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

odnotowania wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej SGSP. 

5) Oferta złożona w Kancelarii Ogólnej w terminie późniejszym od wskazanego jak wyżej lub 

złożona w inny sposób, zostanie potraktowana, jako złożona po terminie i zgodnie  

z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie niezwłocznie zwrócona. 

6) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w Dziale Zamówień 

Publicznych pok. 320 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2. 

8) Otwarcie ofert jest jawne.  

9) Procedurę otwarcia ofert wyznacza art. 86 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

10) Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, Zamawiający przeprowadzi procedurę 

otwarcia ofert on-line, tj. bez fizycznej obecności przedstawicieli Wykonawców w siedzibie 

zamawiającego. Informacja o planowanej transmisji z sesji otwarcia ofert zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego- www.sgsp.edu.pl BIP w zakładce 

zamówienia publiczne najpóźniej na dwie godziny przed planowanym otwarciem ofert.  

11) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego- 

www.sgsp.edu.pl BIP w zakładce zamówienia publiczne. 

12) Informacje z otwarcia ofert dotyczące: 

a) podanej kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

 

http://www.sgsp.edu.pl/
http://www.sgsp.edu.pl/
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10. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

a) Podaną w ofercie cenę ofertową należy odnosić do określonego dla każdej części zamówienia 

osobno. uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanych Robót  

i pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz 

uwzględnia wszystkie koszty, w tym także w szczególności:  

wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego; 

a) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet  

i noclegów; 

b) koszty pobytu - wizyt na budowie minimum 30 godzin miesięcznie; 

c) wszelkie koszty za czynności w okresie rękojmi i gwarancji; 

d) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

2) W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia, ceny należy określić oddzielnie dla 

każdej części zamówienia. 

3) Wykonawca, dla każdej części zamówienia oddzielnie, może zaproponować jedną cenę ofertową 

wyrażoną liczbowo w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku.  

4) Cena powinna uwzględniać podatek VAT odrębnie wyliczony co do wysokości w powołaniu się na 

stawkę podatku VAT =  .......%. przewidzianą dla oferowanych wyrobów w Ustawie  

o podatku od towarów i usług. 

5) Każdy z Wykonawców może zaproponować jedną cenę na daną część i nie może jej zmienić tak  

w odniesieniu do ceny łącznej – ofertowej jak i cen jednostkowych na określoną część.  

6) Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

7) Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek  

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

8) Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

a) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; 

b) import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług; 

c) mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 

UWAGA: 

Przy dokonywaniu obliczeń należy stosować zasady zaokrągleń: 

1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16); 

2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); 

Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad 

zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 

przedstawionymi zasadami. 
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11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  

W pierwszym etapie oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert pod względem przesłanek 

określonych w art. 89 Pzp. Z ofert nie podlegających odrzuceniu dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej wg niżej podanych kryteriów (oddzielnie dla każdej z części zamówienia): 

 

11.1.Dotyczy I części zamówienia: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena oferty brutto (C) 60 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D1) 20 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D2) 10 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D3) 10 pkt. 

a) Opis kryterium „cena oferty brutto (C)” 

Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

      najniższa cena spośród złożonych ofert 

 liczba punktów = ----------------------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium) 

                        cena oferty badanej 

 

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

b) Opis kryterium „ Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie objętym nadzorem 

konserwatora zabytków (D1)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany  

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Doświadczenie osoby z pkt 4.3.3. A 2) SIWZ ” jeśli osoba 

skierowana do realizacji zamówienia wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków o wartości nie mniejszej  

niż 100 000, 00 zł w okresie ostatnich trzech lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D1” polega na przyznaniu punktów za  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie objętym nadzorem konserwatora 

zabytków 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 10 

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 10 

RAZEM 20 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 20 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1. 2. a) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 1. 2. a) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. 

 

 



 

  23 

 

c) Opis kryterium „Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na obiektach stanowiących 

obiekty zamieszkania zbiorowego (D2)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany 

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „ D2”, jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia 

wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru Doświadczenie w usłudze 

nadzoru pełnionego na obiektach na obiektach stanowiących obiekty zamieszkania zbiorowego  

o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D2” polega na przyznaniu punktów za:  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

obiektach stanowiących obiekty zamieszkania 

zbiorowego (D2)” 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 5 

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 5 

RAZEM 10 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 10 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1. 2. b) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 1. 2. b) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

d) Opis kryterium „Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie jawnym zamkniętym 

tj. terenie o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. 

(D3)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany 

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „ D3”, jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia 

wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru pełnionego na terenie 

jawnym zamkniętym tj. terenie o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność  

i bezpieczeństwo państwa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w okresie ostatnich trzech 

lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D3” polega na przyznaniu punktów za:  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie jawnym zamkniętym (D3)” 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 5 

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 5 
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RAZEM 10 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 10 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1. 2. c) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 1. 2. c) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

 

11.2.Dotyczy II części zamówienia: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena oferty brutto (C) 60 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D1) 20 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D2) 10 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D3) 10 pkt. 

a) Opis kryterium „cena oferty brutto (C)” 

Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

      najniższa cena spośród złożonych ofert 

 liczba punktów = ----------------------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium) 

                        cena oferty badanej 

 

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

b) Opis kryterium „ Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie objętym nadzorem 

konserwatora zabytków (D1)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany  

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Doświadczenie osoby z pkt 4.3.3. A 2) SIWZ ” jeśli osoba 

skierowana do realizacji zamówienia wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków o wartości nie mniejszej  

niż 100 000, 00 zł w okresie ostatnich trzech lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D1” polega na przyznaniu punktów za  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie objętym nadzorem konserwatora 

zabytków 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 10 

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 10 

RAZEM 20 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 20 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2. 2. a) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2. 2. a) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. 
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c) Opis kryterium „Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na obiektach stanowiących 

obiekty zamieszkania zbiorowego (D2)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany 

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „ D2”, jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia 

wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru Doświadczenie w usłudze 

nadzoru pełnionego na obiektach na obiektach stanowiących obiekty zamieszkania zbiorowego  

o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D2” polega na przyznaniu punktów za:  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

obiektach stanowiących obiekty zamieszkania 

zbiorowego (D2)” 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 5 

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 5 

RAZEM 10 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 10 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2. 2. b) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 2. 2. b) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

d) Opis kryterium „Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie jawnym zamkniętym 

tj. terenie o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. 

(D3)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany 

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „ D3”, jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia 

wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru pełnionego na terenie 

jawnym zamkniętym tj. terenie o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność  

i bezpieczeństwo państwa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w okresie ostatnich trzech 

lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D3” polega na przyznaniu punktów za:  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie jawnym zamkniętym (D3)” 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 5 
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2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 5 

RAZEM 10 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 10 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2. 2. c) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 2. 2. c) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

11.3.Dotyczy III części zamówienia:  

Nazwa kryterium Waga 

Cena oferty brutto (C) 60 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D1) 20 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D2) 10 pkt. 

Dodatkowe doświadczenie (D3) 10 pkt. 

a) Opis kryterium „cena oferty brutto (C)” 

Pod kryterium „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

      najniższa cena spośród złożonych ofert 

 liczba punktów = ----------------------------------------------------------------- x 60 (waga kryterium) 

                        cena oferty badanej 

 

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

b) Opis kryterium „ Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie objętym nadzorem 

konserwatora zabytków (D1)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany  

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Doświadczenie osoby z pkt 4.3.3. A 2) SIWZ ” jeśli osoba 

skierowana do realizacji zamówienia wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków o wartości nie mniejszej  

niż 100 000, 00 zł w okresie ostatnich trzech lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D1” polega na przyznaniu punktów za:  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie objętym nadzorem konserwatora 

zabytków 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 10 

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 10 

RAZEM 20 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 20 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3. 2. a) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 3. 2. a) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. 
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c) Opis kryterium „Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na obiektach stanowiących 

obiekty zamieszkania zbiorowego (D2)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany 

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „ D2”, jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia 

wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru Doświadczenie w usłudze 

nadzoru pełnionego na obiektach na obiektach stanowiących obiekty zamieszkania zbiorowego  

o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D2” polega na przyznaniu punktów za  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

obiektach stanowiących obiekty zamieszkania 

zbiorowego (D2)” 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 5 

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 5 

RAZEM 10 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 10 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3. 2. b) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 3. 2. b) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

d) Opis kryterium „Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie jawnym zamkniętym 

tj. terenie o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. 

(D3)” 

1) Wykonawca powinien dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu opisany 

w pkt.4.3.3. A 2) SIWZ. 

2) Zamawiający przyzna punkty w kryterium „ D3”, jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia 

wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru pełnionego na terenie 

jawnym zamkniętym tj. terenie o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność  

i bezpieczeństwo państwa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w okresie ostatnich trzech 

lat. 

3) Punktacja za doświadczenie tej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia będzie wynikała  

z posiadanego doświadczenia opisanego powyżej. 

4) Ocena ofert w kryterium „D3” polega na przyznaniu punktów za:  

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie jawnym zamkniętym (D3)” 

liczba punktów przyznanych  

za kryterium 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł 5 



 

  28 

 

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł 5 

RAZEM 10 

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 10 punktów.  

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3. 2. c) Formularza 

ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 3. 2. c) 

Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), informacji Zamawiający do oceny przyjmuje zero punktów. 

Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 

Zamawiający przyznaje łącznie maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie 

uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów 

oceny ofert wg wzoru: 

Suma punktów uzyskana przez ofertę = C + D1+D2+D3. 

C - Cena – ilość punktów uzyskanych. 

D1-doświadczenie 1– ilość punktów uzyskanych. 

D2-doświadczenie 2- ilość przyznanych punktów. 

D3-doświadczenie 3- ilość przyznanych punktów. 

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona  

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady: jeżeli parametr miejsca 

tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego 

jest 5 i wyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1) Osoby reprezentujące Wykonawcę do podpisania umowy powinny legitymować się dokumentami 

potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono  

z dokumentów załączonych do oferty. 

2) Dokumenty wymagane do Umowy: 

a) Umowa o podwykonawstwo( jeśli dotyczy) 

b) Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy) 

3) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez 

okres trwania umowy. 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy na warunkach określonych w Istotnych 

Postanowieniach Umowy stanowiącym złącznik nr 6 do SIWZ. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z spośród pozostałych ofert.  

15. Zmiana umowy. 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień 
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publicznych, za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie.  

Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich pisemnej akceptacji przez drugą Stronę  

pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 

1)  zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania; 

2)  zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie wynikających ze zmian 

organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 

3)  zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy; 

4)  okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności 

zmiany, gdy wyklucza ją inne postanowienie Umowy, które to przyczyny każda ze Stron winna 

udokumentować; 

5)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie,  

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy  

do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 

6) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania Umowy; 

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania Umowy; 

8) zmiany gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji;  

9) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy; 

10)   zmian koniecznych, związanych z RODO; 

11)   zmian Umowy w zakresie: osób wskazanych w § 8 ust. 1 i 2, numerów telefonów, adresów 

wskazanych w Umowie, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zawiadamiając o tym 

niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w przypadkach:  

1) przedłużenia terminu wykonania Umowy, wskutek nieprzewidzianych okoliczności 

zewnętrznych, niezawinionych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie; 

2) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w razie zmiany:  

a) stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu Umowy,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.z 2019 r. poz.1564). 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

W takim przypadku Wykonawca może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem  

do Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian w Umowie. Do wniosku Wykonawca dołącza 

oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów, jakie będzie musiał ponieść wskutek 

wprowadzenia zmian przepisów prawa. Ciężar udowodnienia wpływu zmian, o których mowa  

w ust. 2 pkt 2, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, obciąża Wykonawcę. W takim przypadku 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów, 

ponoszonych przed zmianami oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy od pierwszego 

dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył kompletny 

wniosek wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa  

w ust. 2 będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez niego. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ustalona w Umowie wartość netto  

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto Wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia albo wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty 

wzrostu minimalnej stawki godzinowej. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, w tym 

wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy  

pod rygorem nieważności. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy  

od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył 

kompletny wniosek wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2 będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez niego. 

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych utrata 

mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W takim przypadku Wykonawca 

ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 

9. O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania wyłącznie 

wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczeniu odwołującego z postępowania; 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 
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4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

17. Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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), zwanego dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (1-629), przy ul. Słowackiego 52/ 54 (adres poczty 

elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl) 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:  

01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi”z podziałem na trzy części” z podziałem na siedem następujących części:” znak  

PN 7/20 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co 

najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres 

przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 26/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.  

„w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP. 

5. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) 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.  

6. W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7.Posiada Pani/Pan: 

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; 

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) 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(-),  

że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.Nie przysługuje Pani(u): 

−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(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:sgsp@sgsp.edu.pl
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______________________ 

** 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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         Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

   (pieczęć Oferenta) 

OFERTA 

 

Do: 

Rektora – Komendanta 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi” z podziałem na trzy 

części[…]” znak PN 7/20 

Ja/my niżej podpisany/i:  

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Nr regon Telefon Faks E-mail 

    

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA: 

- Mikroprzedsiębiorstwo  

 

- Małe przedsiębiorstwo  

 

- Średnie przedsiębiorstwo 

 

 

 

 

Ja (My) niżej podpisany (i), po zapoznaniu się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia a także  

po uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, 

składam(y) ofertę na realizację niżej wymienionych części przedmiotowego zamówienia zgodnie  

z treścią SIWZ (w tym z załącznikami, które stanowią jej integralną część): 

 

/podać wyłącznie części, których oferta dotyczy – pozostałe usunąć np. wykasować lub wykreślić/ 

1. I część zamówienia– „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-

budowlanej”; 

1) Oferuję wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w ramach części I zamówienia 

za cenę brutto:……………………………………… zł (słownie: ……………………………………….) obliczoną  

z uwzględnieniem stawki podatku VAT …….%. 

2) W zakresie kryterium oceny ofert „Doświadczenie” Oświadczam, że;  

 
Osoba skierowana do realizacji zamówienia **……………………………………………………………  

**należy wpisać imię i nazwisko 
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a) Posiada następujące doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie objętym 

nadzorem konserwatora zabytków-(Kryterium D1). 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie objętym nadzorem konserwatora 

zabytków( D1) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   

 

Opis warunku i sposób oceny oferty w ramach kryterium „D1” został zamieszczony w pkt 11.1. SIWZ. 

b) Posiada następujące doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na obiektach stanowiących 

obiekty zamieszkania zbiorowego (D2)” 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

obiektach stanowiących obiekty zamieszkania 

zbiorowego (D2)”) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   

Opis sposobu dokonywania akceptacji klauzul dodatkowych i sposób ich oceny w ramach kryterium 

„D2” został zamieszczony w pkt 11.1. SIWZ. 

c) Posiada następujące w usłudze nadzoru pełnionego na terenie jawnym zamkniętym tj. terenie 

o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa (D3)” 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego  

na terenie jawnym zamkniętym tj. terenie  

o zastrzeżonym charakterze ze względu  

na obronność i bezpieczeństwo państwa (D3)”) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   

Opis sposobu dokonywania akceptacji klauzul dodatkowych i sposób ich oceny w ramach kryterium 

„D3” został zamieszczony w pkt 11.1. SIWZ. 

2. II część zamówienia: - „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

1) Oferuję wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w ramach części I zamówienia 

za cenę brutto:……………………………………… zł (słownie: ……………………………………….) obliczoną  

z uwzględnieniem stawki podatku VAT …….%. 

2) W zakresie kryterium oceny ofert „Doświadczenie” Oświadczam, że;  

Osoba skierowana do realizacji zamówienia **……………………………………………………………  
**należy wpisać imię i nazwisko 

a) Posiada następujące doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie objętym 

nadzorem konserwatora zabytków-( D1). 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie objętym nadzorem konserwatora 

zabytków( D1) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   

 

Opis warunku i sposób oceny oferty w ramach kryterium „D1” został zamieszczony w pkt 11.2. SIWZ. 
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b) Posiada następujące doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na obiektach stanowiących 

obiekty zamieszkania zbiorowego (D2)” 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

obiektach stanowiących obiekty zamieszkania 

zbiorowego (D2)”) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   

Opis sposobu dokonywania akceptacji klauzul dodatkowych i sposób ich oceny w ramach kryterium 

„D2” został zamieszczony w pkt 11.2. SIWZ. 

c) Posiada następujące w usłudze nadzoru pełnionego na terenie jawnym zamkniętym tj. terenie 

o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa (D3)” 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego  

na terenie jawnym zamkniętym tj. terenie  

o zastrzeżonym charakterze ze względu  

na obronność i bezpieczeństwo państwa (D3)”) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   

Opis sposobu dokonywania akceptacji klauzul dodatkowych i sposób ich oceny w ramach kryterium 

„D3” został zamieszczony w pkt 11.2. SIWZ. 

3. III część zamówienia: - „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej  

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

wodociągowych i kanalizacyjnych”; 

1) Oferuję wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w ramach części I zamówienia 

za cenę brutto:……………………………………… zł (słownie: ……………………………………….) obliczoną  

z uwzględnieniem stawki podatku VAT …….%. 

2) W zakresie kryterium oceny ofert „Doświadczenie” Oświadczam, że;  

 
Osoba skierowana do realizacji zamówienia **……………………………………………………………  

**należy wpisać imię i nazwisko 

a) Posiada następujące doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na terenie objętym 

nadzorem konserwatora zabytków ( D1)”. 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

terenie objętym nadzorem konserwatora 

zabytków( D1) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   

Opis warunku i sposób oceny oferty w ramach kryterium „D1” został zamieszczony w pkt 11.3. SIWZ. 

b) Posiada następujące doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na obiektach stanowiących 

obiekty zamieszkania zbiorowego (D2)” 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego na 

obiektach stanowiących obiekty zamieszkania 

zbiorowego (D2)”) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   
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Opis sposobu dokonywania akceptacji klauzul dodatkowych i sposób ich oceny w ramach kryterium 

„D2” został zamieszczony w pkt 11.3. SIWZ. 

c) Posiada następujące w usłudze nadzoru pełnionego na terenie jawnym zamkniętym tj. terenie 

o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa (D3)” 

Lp. Doświadczenie w usłudze nadzoru pełnionego  

na terenie jawnym zamkniętym tj. terenie  

o zastrzeżonym charakterze ze względu  

na obronność i bezpieczeństwo państwa (D3)”) 

TAK NIE 

1. Jedna usługa o wartości min. 100 000,00 zł   

2. Dwie usługi o wartości min. 100 000,00 zł   

Opis sposobu dokonywania akceptacji klauzul dodatkowych i sposób ich oceny w ramach kryterium 

„D3” został zamieszczony w pkt 11.3. SIWZ. 

 

Ponadto:  

4. OŚWIADCZAM/MY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem  

do reprezentowania mnie/nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu  

i zawarcia umowy jest: 

______________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym 

zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

5. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

6. OŚWIADCZAM/MY, że posiadam/y (na dzień składania ofert) zezwolenie właściwego organu  

na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych 

przedmiotem zamówienia. 

7. OŚWIADCZAM/MY *, że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu2 . 

8. AKCEPTUJĘ/MY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i Istotnych Postanowieniach Umowy. 

9. UWAŻAM/MY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 

pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców* 
niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

................................................................................................................................................................... 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

Podwykonawcą będzie: 

 
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).  
2 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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................................................................................................................................................................... 
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji, gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia). 

11. OŚWIADCZAM/MY, że zapoznaliśmy się z „Istotnymi Postanowieniami Umowy” będącym 

załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

12. Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1 K.k. 

(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 676 z późn. zm). 

13. OŚWIADCZAM/MY, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane 

poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]3 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    

UWAGA!!! Wykonawca załącza do oferty dokumenty poświadczające zasadność zastrzeżenia 

 

14. OŚWIADCZAM/MY, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie3 prowadził do powstania po 

stronie Zamawiającego  obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

Wypełnić wyłącznie, jeżeli Wykonawca oświadczył, że wybór jego oferty BĘDZIE prowadził  

do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego: 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

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

………………. 

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..…. zł (słownie 

………………..…….) 

 

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty 

załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………….; 

2) ………………………………………………………………………….; 

3) ………………………………………………………………………….; 

4) ………………………………………………………………………….; 

5) ………………………………………………………………………….; 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………….. 

            (podpis Wykonawcy/ów) 

 

 
3 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW SGSP. 

1) Usługa realizowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczyć będzie robót budowlanych 

realizowanych sukcesywnie w ramach realizacji planów remontowo-budowlanych Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej w Warszawie. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest państwową uczelnią 

techniczną, mającą pełne prawa akademickie, oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży 

Pożarnej, podległą Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Uczelnia prowadzi 

studia inżynierskie i magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym. W systemie dziennym  

w SGSP studiują studenci mundurowi (podchorążowie) oraz studenci cywilni. Podchorążowie przez 

cały okres studiów są skoszarowani na terenie uczelni. 

2) Teren na którym zlokalizowana jest siedziba Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przy ul Słowackiego 

52/54 położony jest na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków decyzją nr 994 z dnia  

30 września 1980 r.( l.dz. 2091/80). Należy również założyć, że na tym terenie mogą znajdować  

się ruiny budynków, a istniejące budynki nie posiadają dokumentacji technicznej. Istnieje  

też możliwość, że grunt był stabilizowany gruzem lub kamieniami. 

3) Teren na którym zlokalizowana jest Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP  

w Nowym Dworze Mazowieckim znajduje się na byłych gruntach wojskowych dlatego należy 

założyć, że na tym terenie mogą znajdować się materiały potencjalnie niebezpieczne  

(np. niewybuchy) oraz ruiny budynków. Istnieje również możliwość jest, że grunt był stabilizowany 

i wypełniany gruzem. W związku z naturalnym położeniem na terenie ujścia rzeki Narwi do rzeki 

Wisły istnieje możliwość lokalnych podtopień i powodzi. 

4) Teren na którym zlokalizowana jest Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym  

tj. poligon szkoleniowy dla osób przyjętych do służby kandydackiej Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej posiada zabudowę drewnianą.  

5) Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) cały czas przeprowadza nowe inwestycje, prace 

modernizacyjne i remontowe na swoich obiektach. 

2. CEL ORAZ WYNIKI NADZORU INWESTORSKIEGO. 

1) Realizacja usługi nadzoru poprzez zgodne z założeniami Zamawiającego działania, w szczególności 

dotyczącymi zakresu, jakości, budżetu i terminów wykonania robót budowlanych wykonywanych  

na terenach SGSP w okresie trwania umowy o nadzór budowlany. 

3. WYNIKI PRACY INSPEKTORA NADZORU –OCZEKIWANIA ZMAWIAJĄCEGO. 

Podstawa działań: Wypełnienie roli Inspektora Nadzoru zgodnie z Umową i z obowiązującym  

w Polsce prawem budowlanym. W związku z tym, w przypadku powstania jakichkolwiek 

wątpliwości, co do zakresu usługi świadczonej przez Inspektora Nadzoru należy przyjąć, że zakres 

ten obejmuje wykonanie wszystkich czynności i wypełnienie wszelkich obowiązków, które zgodnie 

z prawem budowlanym przewidziane i zastrzeżone są dla Inspektora Nadzoru, nawet jeżeli  

nie są wprost wymienione w treści niniejszego OPZ, a także wszelkich czynności wymienionych  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  
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4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA: 

I część zamówienia: „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-

budowlanej” 

1) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora 

Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 

2) Inspektor oświadcza, iż powierzone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, standardami, 

zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami zawartej umowy. 

3) Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zamówienia, Inspektor wykonywać będzie 

osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego Umową nadzoru osobie trzeciej 

możliwe jest tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 

4) Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą, jako swojego przedstawiciela – Kierownika 

Działu Inwestycji, Remontów i Konserwacji. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi. 

6) W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy 

należy w szczególności:  

 

A. Na etapie przygotowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz wyboru oferty wykonawcy Robót: 

1) doradztwo w opracowaniu planów remontów i inwestycji wykonywanych na terenie obiektów 

SGSP, wraz z określaniem zakresu robót budowlanych z branży konstrukcyjno - budowlanej; 

2) udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej wszelkich zamówień na roboty budowlane  

w branży konstrukcyjno – budowlanej  

B. Na etapie realizacji Inwestycji: 

1) przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma prawo 

wydawać wiążące polecenia, co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania  

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

3) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający,  

a dotyczących prac budowlanych Inwestycji realizowanych przez wykonawcę Inwestycji w okresie 

obowiązywania Umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych 

organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego; 

4) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych  

w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo  

na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów; 

5) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych  

z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem 

częściowym, odbiorem końcowym, odbiorem po okresie rękojmi oraz gwarancji  
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i odbiorem ostatecznym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., 

sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów 

i urządzeń przed ich wbudowaniem, 

6) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru  

w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową, 

kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających  

i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym, po okresie rękojmi oraz gwarancji i ostatecznym oraz 

kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót; 

7) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie; 

8) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania 

terminu ich zakończenia, 

9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru 

ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu 

budowlanego do użytkowania; 

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; 

11) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni  

od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, 

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

budowy, 

13) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę  

i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót; 

14) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, 

sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych 

zaproponowanych przez komisję; 

15) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania 

zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń; 

16) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz 

wyceny robót, 

17) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób  

i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem  

i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych; 

18) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba; 

19) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych  

do odbioru; 

20) w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień; 

21) przygotowanie, przy udziale Zamawiającego, wniosku dotyczącego uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu; 

22) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego 

zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych 
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wad i usterek; 

23) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.; 

24) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych  

w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy; 

25) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez 

wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie 

realizacji inwestycji; 

26) dyspozycyjność wobec Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne lub inne; 

27) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie 

Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym 

również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn, 

28) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez 

wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej 

skompletowanie od wykonawcy robót i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, 

obejmującej w szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy; 

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem Umowy; 

c) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia); 

d) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań  

i sprawdzeń; 

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy; 

f) w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu  

i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami  

i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru. 

g) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji; 

h) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego; 

29) udział w przygotowaniu dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu  

o zakończeniu robót, 

30) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony,  

a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie 

uprawnionego zastępstwa za zgodą Zamawiającego. 

 

C. W czasie trwania okresu gwarancyjnego: 

1) dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót; 
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2) zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym; 

3) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym  

i poświadczenie ich wykonania; 

4) ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym; 

5) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów  

do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 

pogwarancyjnego; 

 

D. Inne zadania wynikające z przepisów prawa: 

1)  w zakresie doradztwa w czasie prowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego robót 

budowlanych, w tym pomocy przy opracowaniu opisów przedmiotu zamówienia, STWiOR-ów, 

przedmiarów, kosztorysów inwestorskich; 

2) analiza dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzanie 

stosownych uwag, zastrzeżeń oraz zmian, w tym w szczególności aktualizacja kosztorysów 

inwestorskich; 

3) udział w obradach komisji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na roboty budowlane w zakresie określonym przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej. 

 

II część zamówienia: „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” 

1) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora 

Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 

2) Inspektor oświadcza, iż powierzone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, standardami, zasadami 

sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami zawartej umowy. 

3) Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zamówienia, Inspektor wykonywać będzie osobiście. 

Powierzenie wykonania części lub całości objętego Umową nadzoru osobie trzeciej możliwe jest tylko 

za pisemną zgodą Zamawiającego. 

4) Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą, jako swojego przedstawiciela – Kierownika 

Działu Inwestycji, Remontów i Konserwacji. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi. 

6) W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy 

w szczególności:  

 

A. Na etapie przygotowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

wyboru oferty wykonawcy Robót: 

1) doradztwo w opracowaniu planów remontów i inwestycji wykonywanych na terenie obiektów SGSP, 

wraz z określaniem zakresu robót budowlanych z branży branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

2) udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej wszelkich zamówień na roboty budowlane  

w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
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B. Na etapie realizacji Inwestycji: 

1) przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma prawo 

wydawać wiążące polecenia, co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania  

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

3) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający,  

a dotyczących prac budowlanych Inwestycji realizowanych przez wykonawcę Inwestycji w okresie 

obowiązywania Umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych 

organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego; 

4) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych  

w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo  

na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów; 

5) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych  

z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem 

częściowym, odbiorem końcowym, odbiorem po okresie rękojmi oraz gwarancji  

i odbiorem ostatecznym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., 

sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów 

i urządzeń przed ich wbudowaniem, 

6) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru  

w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową, 

kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających  

i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym, po okresie rękojmi oraz gwarancji i ostatecznym oraz 

kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót; 

7) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

8) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania 

terminu ich zakończenia, 

9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru 

ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu 

budowlanego do użytkowania; 

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; 

11) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni  

od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, 

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

budowy, 

13) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę  

i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót; 
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14) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, 

sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych 

zaproponowanych przez komisję; 

15) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania 

zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń; 

16) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz 

wyceny robót, 

17) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób  

i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem  

i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych; 

18) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba; 

19) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych  

do odbioru; 

20) w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień; 

21) przygotowanie, przy udziale Zamawiającego, wniosku dotyczącego uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu; 

22) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego 

zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych 

wad i usterek; 

23) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.; 

24) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych  

w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy; 

25) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez 

wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie 

realizacji inwestycji; 

26) dyspozycyjność wobec Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne lub inne; 

27) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie 

Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym 

również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn, 

28) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez 

wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej 

skompletowanie od wykonawcy robót i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, 

obejmującej w szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy; 

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem Umowy; 

c) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia); 

d) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i 

sprawdzeń; 

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
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oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy; 

f) w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu  

i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami  

i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru. 

g) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji; 

h) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego; 

29) udział w przygotowaniu dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu  

o zakończeniu robót, 

30) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony,  

a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego 

zastępstwa za zgodą Zamawiającego. 

 

C. W czasie trwania okresu gwarancyjnego: 

1) dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót; 

2) zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym; 

3) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym  

i poświadczenie ich wykonania; 

4) ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym; 

5) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów  

do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 

pogwarancyjnego; 

D. Inne zadania wynikające z przepisów prawa: 

1)  w zakresie doradztwa w czasie prowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego robót 

budowlanych, w tym pomocy przy opracowaniu opisów przedmiotu zamówienia, STWiOR-ów, 

przedmiarów, kosztorysów inwestorskich; 

2) analiza dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzanie 

stosownych uwag, zastrzeżeń oraz zmian, w tym w szczególności aktualizacja kosztorysów 

inwestorskich; 

3) udział w obradach komisji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na roboty budowlane w zakresie określonym przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej. 

 

III część zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” 

 

1) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora 

Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 
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2) Inspektor oświadcza, iż powierzone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, standardami, zasadami 

sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami zawartej umowy. 

3) Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zamówienia, Inspektor wykonywać będzie osobiście. 

Powierzenie wykonania części lub całości objętego Umową nadzoru osobie trzeciej możliwe jest tylko 

za pisemną zgodą Zamawiającego. 

4) Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą, jako swojego przedstawiciela – Kierownika 

Działu Inwestycji, Remontów i Konserwacji. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi. 

6) W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy 

w szczególności:  

 

A. Na etapie przygotowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

wyboru oferty wykonawcy Robót: 

1) doradztwo w opracowaniu planów remontów i inwestycji wykonywanych na terenie obiektów SGSP, 

wraz z określaniem zakresu robót budowlanych z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

2) udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej wszelkich zamówień na roboty budowlane  

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

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

B. Na etapie realizacji Inwestycji: 

1) przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma prawo 

wydawać wiążące polecenia, co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania  

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

3) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający,  

a dotyczących prac budowlanych Inwestycji realizowanych przez wykonawcę Inwestycji w okresie 

obowiązywania Umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych 

organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego; 

4) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych  

w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo  

na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów; 

5) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych  

z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem 

częściowym, odbiorem końcowym, odbiorem po okresie rękojmi oraz gwarancji  

i odbiorem ostatecznym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., 

sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów 

i urządzeń przed ich wbudowaniem, 

6) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru  

w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową, 
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kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających  

i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym, po okresie rękojmi oraz gwarancji i ostatecznym oraz 

kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót; 

7) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

8) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania 

terminu ich zakończenia, 

9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru 

ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu 

budowlanego do użytkowania; 

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; 

11) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni  

od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, 

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

budowy, 

13) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę  

i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót; 

14) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, 

sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych 

zaproponowanych przez komisję; 

15) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania 

zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń; 

16) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz 

wyceny robót, 

17) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób  

i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem  

i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych; 

18) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba; 

19) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych  

do odbioru; 

20) w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień; 

21) przygotowanie, przy udziale Zamawiającego, wniosku dotyczącego uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu; 

22) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego 

zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych 

wad i usterek; 

23) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.; 

24) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych  

w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy; 

25) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez 
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wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie 

realizacji inwestycji; 

26) dyspozycyjność wobec Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne lub inne; 

27) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie 

Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym 

również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn, 

28) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez 

wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej 

skompletowanie od wykonawcy robót i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, 

obejmującej w szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy; 

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem Umowy; 

c) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

materiałów  

i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia); 

d) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań  

i sprawdzeń; 

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy; 

f) w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu  

i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami  

i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru. 

g) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji; 

h) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego; 

29) udział w przygotowaniu dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu  

o zakończeniu robót, 

30) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony,  

a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie 

uprawnionego zastępstwa za zgodą Zamawiającego. 

 

C. W czasie trwania okresu gwarancyjnego: 

1) dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót; 

2) zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym; 

3) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym  

i poświadczenie ich wykonania; 
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4) ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym; 

5) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów  

do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 

pogwarancyjnego; 

D. Inne zadania wynikające z przepisów prawa: 

1)  w zakresie doradztwa w czasie prowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego robót 

budowlanych, w tym pomocy przy opracowaniu opisów przedmiotu zamówienia, STWiOR-ów, 

przedmiarów, kosztorysów inwestorskich; 

2) analiza dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzanie 

stosownych uwag, zastrzeżeń oraz zmian, w tym w szczególności aktualizacja kosztorysów 

inwestorskich; 

3) udział w obradach komisji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na roboty budowlane w zakresie określonym przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (zwana dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, znak PN 7/20, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  

 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

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

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać ”nie dotyczy”) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020roku   

                        (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (zwana dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, znak PN 7/20, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 4 oraz 8 

ustawy Pzp. 

 

24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku, do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku (…). 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić  

24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania. 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić 
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art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: Zamawiający wykluczy z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

 

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

 

 

podlegam/nie podlegam  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

posiadam/nie posiadam  

*niepotrzebne skreślić 

posiadam/nie posiadam  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku                        _____________________ 

                                                                                                               (podpis Wykonawcy) 

 

  

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

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

w art. 24 ust. 5. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie  

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ____________________________________    

(podpis Wykonawcy) 

 

-  
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 7/20, my niżej podpisani:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ: 

w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawcy 

Posiadania (na dzień składania ofert) ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 

euro (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) za jedno i wszystkie zdarzenia 

ujęte umową OC. 

Posiadam/nie posiadam 

*niepotrzebne skreślić 

zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykazania się posiadaniem doświadczenia w zakresie realizacji usług 

określonych w SIWZ. 

posiadam/nie posiadam 

*niepotrzebne skreślić 

Wykazania się dysponowaniem osobami zgodnie z określonymi w SIWZ 

wymaganiami. 

posiadam/nie posiadam 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________w następującym zakresie:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

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

 

_________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku  ……………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN 7/ 20, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczam, że: 

*UWAGA: niepotrzebne skreślić! 

*nie należę do żadnej grupy kapitałowej; w tym przypadku można złożyć niniejsze oświadczenie 

wraz z ofertą 

*nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty; w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia od 

zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

*należę do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert 

złożyły oferty: w tym przypadku można należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dnia  

od zapoznania się z informacją z otwarcia ofert 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…..   

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu 

 

 

__________________ dnia __ - __ - 2020 roku   

                     (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Wzory dokumentów stanowiących potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

składane na wezwanie Zamawiającego. 

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA lub ZAWODOWA 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, 

że wykazane osoby posiadają stosowne uprawnienia. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN /7/20. 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

l.p. Nazwisko 

i imię 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie 

(należy wykazać, 

czy osoba 

posiada 

wymagane 

doświadczenie) 

Wykształcen

ie 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja o 

podstawie 

do 

dysponowa

nia osobą 

Oświadczamy, 

że polegamy 

na wiedzy i 

doświadczeni

u 

1.  

 

     własnym / 

innych 

podmiotów 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Ponadto oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego 

zamówienia posiadają następujące uprawnienia, potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wymaganych uprawnień: 

l.p. Imię i Nazwisko Pełna nazwa uprawnień Nr uprawnień i data ich nadania 

1.    

UWAGA!  

Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 

zobowiązany jest: 

• przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  

• przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym 

podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Zobowiązanie należy załączyć w oryginale. 

__________________ dnia ____________ _______________________________  

       (podpis Wykonawcy



 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzory dokumentów stanowiących potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

składane na wezwanie Zamawiającego. 

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA lub ZAWODOWA 

Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, sprawa PN/7/20. 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat od dnia składania ofert, następujące 

zamówienia: 

l.p. Rodzaj 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia  

w zł brutto 

Czas realizacji: 

Od (dd/mm/rr) 

Do (dd/mm/rr) 

Miejsce 

wykonania 

i  podmiotów 

(nazwa, adres, 

tel.) 

Oświadczamy, że 

polegamy na wiedzy i 

doświadczeniu 

1.     własnym / 

innych podmiotów  

2.     własnym / 

innych podmiotów  

* niewłaściwe skreślić 

 

Jeżeli Wykonawca polega na zdolności technicznej innych podmiotów zobowiązany jest: udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przez cały 

okres realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do  oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. Zobowiązanie należy załączyć w oryginale. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku, wykonawca załączy dowody (np. referencje). 

 

 

__________________ dnia ____________ _________________________________ 

            

         (podpis Wykonawcy) 

 

 


