
 

 

            
            Bojszowy, dnia 19.03.2014r 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r.                                             

(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) 

na:  

 

 

wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz 

z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej  w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował:              Zatwierdził: 

 

 

 

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



 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 Gminna Biblioteka Publiczna 

       43-220 Bojszowy, ul. Gościnna 6 

  tel. (32) 218-91-07 

       www.biblioteka.bojszowy.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg  nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie        

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. 

zm.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1.      Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 

wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” realizowanego 

w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet  „Biblioteka+  Infrastruktura bibliotek”                       

w zakresie zgodnym z zapisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane oraz wymienionym we 

wzorze „Istotnych warunków umowy”- załącznik nr 7 do SIWZ.  

3.2.     Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór nad zadaniem 

inwestycyjnym w zakresie: 

 zagospodarowania terenu, małej architektury, zieleni; 

 wykonania przyłącza i przekładek kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego; 

 wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej; 

 przebudowy sieci elektroenergetycznych; 

 konstrukcyjno – budowlanym; 

 wykonania instalacji wod.- kan.; 

 wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

 wykonania instalacji c.o.; 

 wykonania kotłowni na paliwo stałe; 

 wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 

3.3.      Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego: 

 przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz                              

z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach – zgodnie                                        

z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania                        

i odbioru robót. 

3.4.      Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi                      

w SIWZ oraz we wzorze umowy. 

3.5.     Gwarancja na wykonanie usługi kończy się wraz z upływem okresu gwarancji na roboty budowlane 

podlegające nadzorowi. 

3.6.     Wspólny słownik zamówień: 

71 52 00 00 – 9  usługi nadzoru budowlanego 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 01.07.2014r.  do dnia 30.10.2015r., jednakże nie krócej 

niż do końca zakończenia robót budowlanych, podlegających nadzorowi, z zastrzeżeniem zapisu § 2 ust. 3 

umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

 

 

 



 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków 

 

5.1      Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego            

w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. d  SIWZ. 

        

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie:  

1)  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej budynku o kubaturze min. 2.000 m
3
; 

2)  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych budynku o kubaturze min. 2.000 m
3
 ; 

3)  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych budynku o kubaturze min. 2.000 m
3
 . 

 

Uwaga: Wykonawca może wykazać spełnienie powyższych warunków, określonych 

w podpunktach od 1 do 3 w ramach jednego zamówienia, tj. jednego kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich wymienionych specjalnościach/branżach lub w kilku odrębnych 

zamówieniach, przy czym każde z nich musi dotyczyć budynku o kubaturze min. 2.000 m
3
. 

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego 

w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. a  SIWZ.        

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

warunek określony w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. b SIWZ spełnia przynajmniej jeden z wykonawców 

albo łącznie wszyscy wykonawcy. 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

2) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych; 

3) osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Uwaga: W/w osoby powinny posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w 

zakresie swoich uprawnień, licząc od daty ich uzyskania.  

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego           

w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. b i c  SIWZ. 

     

 

 



 

 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego    

w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. d  SIWZ. 

      

5.2. Każdy z wyżej wymienionych warunków będzie oceniany przez Zamawiającego zgodnie z formułą 

„spełnia”/„nie spełnia”. Podstawą oceny będą oświadczenia  i dokumenty dołączone przez 

Wykonawcę do oferty potwierdzające ich spełnianie, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 6 

SIWZ – doprecyzowujące powyższe warunki ogólne do specyfiki niniejszego zamówienia.  

      Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie,  iż warunki 

wykonawca spełnił. 

 

5.3. Nie spełnienie powyższych warunków przez Wykonawcę będzie skutkowało wykluczeniem  

wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty (art. 24 ust. 2 pkt. 4 

w związku z art. 24 ust. 3 ustawy PZP.). 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

6.1.   W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 

a opisanych przez Zamawiającego w pkt. 5 ppkt 5.1. SIWZ wraz z ofertą muszą być złożone 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

   

 Działając w oparciu o ustawowe delegacje zawarte w art. 44 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą 

musi złożyć: 

 

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

głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  

– zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym  w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. b SIWZ. 

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.: „WYKAZ WYKONANYCH 

USŁUG” stanowi  załącznik  nr 5 do SIWZ; 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 

      – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym  w pkt. 5 ppkt 5.1. ust. c SIWZ. 

Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.: „WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ 

UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA ” stanowi  załącznik  nr 6 do SIWZ; 

c)  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane  

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

d)  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 pkt. 1-4 ustawy p.z.p.; 

  - wzór przedmiotowego oświadczenia pn.: „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY                                   

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ – zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu opisanymi w pkt. 5 pkt. 5.1. SIWZ. 

  



 

 

Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 26 ust. 2b ustawy PZP: Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda 

złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:      

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

b) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

p.z.p. – wzór przedmiotowego oświadczenia pn. „OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA WYKONAWCY” stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

  

6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy PZP, wraz z ofertą składa: 

a)  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                    

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej. 

- wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

  

6.4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej                 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy PZP w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2013r,                          

poz. 231) potwierdzające odpowiednio że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż                          

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                            

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

Jeżeli Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone  w języku obcym 

to składa je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas 

badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

 

6.5.  W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać 

następujące warunki: 

a) oferta winna zawierać oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia 

podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum wraz z dokumentami ustanawiającymi 

pełnomocnika, 



 

 

b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6 ust. 6.1 SIWZ, muszą poświadczać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez co najmniej jeden z podmiotów 

występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty. 

c) żaden z Wykonawców, występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP. 

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi złożyć dokumenty wymienione  w pkt. 6 

ust. 6.2, 6.3  i 6.4. 

d)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

e) dokumenty wymienione w punkcie 6 ppkt. 6.6 Wykonawcy występujący wspólnie przedkładają 

tylko raz. 

 

6.6. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami 

 

7.1. Porozumiewanie się z Wykonawcami w sprawach istotnych, merytorycznych – pisemnie oraz 

za pomocą faksu, w sprawach nie mających znaczenia merytorycznego – dopuszczalny kontakt 

telefoniczny. 

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

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

wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.3. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ. 

7.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków                        

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a także 

zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja,                              

tj. www.biblioteka.bojszowy.pl. 

7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację 

na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja,                                                 

tj. www.biblioteka.bojszowy.pl. 

7.8. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazuję pisemnie w języku polski. 

http://www.biblioteka.bojszowy.pl/
http://www.biblioteka.bojszowy.pl/


 

 

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji faksem oraz elektronicznie (e-mail). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu oraz 

elektronicznie (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

7.9. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:  

 w sprawach technicznych: 

 imię nazwisko: Wojciech Boruciński 

 tel.: (32)2189366 wew. 106; fax. (32)2189071; 

 w sprawach formalnych: 

 imię nazwisko: Anna Polko 

 tel.: (32)2189366 wew. 117; fax. (32)2189071; 

7.10. Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się w: 

poniedziałek   w godz. 7.30 – 17.00 

wtorek – czwartek  w godz. 7.30 – 15.30 

piątek    w godz. 7.30 – 14.00 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

9. Termin związania ofertą  

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

ofert. 

9.2 .    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

10.1.  Opakowanie i adresowanie oferty 

  Oferta winna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej.  

  Koperta zewnętrzna winna jedynie posiadać adres Gminna Biblioteka Publiczna i napis:  

 

Przetarg nieograniczony na: 

 

wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego 

        pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej  

wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 
 

Nie otwierać przed godz. 11
00

 dnia 27.03.2014 r. 

 

   Na  kopercie wewnętrznej należy napisać wyraźnie dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę   

przetargu jw. 

 

 



 

 

10.2.  Zawartość oferty: 

W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt 5 SIWZ oraz 

stawianych wymagań względem oferowanego przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć 

następujące dokumenty i oświadczenia: 

a)   oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 

b)   oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

c)   oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 

5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ.  

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

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz               

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie – zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ.  

Uwaga:  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie:  

1)  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej budynku o kubaturze min. 2.000 m
3
; 

2)  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych budynku o kubaturze min. 2.000 m
3
 ; 

3)  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych budynku o kubaturze min. 2.000 m
3
 . 

Wykonawca może wykazać spełnienie powyższych warunków, określonych w podpunktach 

od 1 do 3 w ramach jednego zamówienia, tj. jednego kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich wymienionych specjalnościach/branżach lub w kilku 

odrębnych zamówieniach, przy czym każde z nich musi dotyczyć budynku o kubaturze min. 

2.000 m
3
. 

f)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ 

  Uwaga:  

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozumianego jako 

dysponowanie: 

1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

2) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                     

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

3) osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 



 

 

W/w osoby powinny posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w 

zakresie swoich uprawnień, licząc od daty ich uzyskania.  

g)   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

h)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

i)   stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo 

reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) 

reprezentująca(e) Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) 

wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze albo 

ewidencji działalności gospodarczej. 

 

Oferta, a w tym wszystkie załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez osobę 

lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby 

reprezentują wykonawcę w niniejszym postępowaniu.  

Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 

wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym 

pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym odpis 

albo kopia pełnomocnictwa muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, 

konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy PZP). 

 

W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania Wykonawcy  

w postępowaniu albo reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy 

załączyć do oferty dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres. Pełnomocnictwo musi 

przede wszystkim: 

 wskazywać pełnomocnika,  

 być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum), 

 wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich  w postępowaniu albo 

do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

 

W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich zgodność 

z oryginałem następująco:  

 zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”; 

 datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu; 

 podpis wykonawcy i jego pieczęć. 

 

Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji 

wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez 

Wykonawcę podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub 

zmiany) w treści oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie. 



 

 

Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie 

Wykonawców do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku ich braku 

albo złożone oświadczenia, dokumenty zawierają błędy lub wadliwe złożono pełnomocnictwo,  

z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w przywołanym artykule. 

 

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.  

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 

oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje. 

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez Wykonawcę 

informacje. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych  elementów 

oferty.  

 

Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które 

Zamawiający podaje podczas otwarcia ofert tj.: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, informacje 

dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności (art. 86 ust. 4 

ustawy PZP). 

 

      10.3.   Informacje pozostałe 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

  Wszystkie strony oferty winny być numerowane i podpisane przez osobę (lub osoby) 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 Oferta musi być sporządzona w języku polski, w formie pisemnej. 

 Wykonawca we własnym zakresie uzyskuje wszelkie dane i materiały potrzebne do wykonania 

oferty. 

 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty 

przed terminem składania ofert. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte 

podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone 

dopiskiem „wycofanie” nie będą otwierane.  

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Gminna Biblioteka Publiczna ul. Gościnna 6                

w Bojszowach do dnia 27.03.2014r. do godz. 10.45.  

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2014r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego. 

 

12. Opis sposobu obliczania ceny 

12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 

dwóch miejsc po przecinku). 

12.2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 



 

 

12.3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski [PLN].  

12.4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami 

przejściowymi, proporcjonalnie do wartości wykonanych przez Wykonawcę robót odebranych 

protokołem odbioru częściowego robót wykonanych i nadzorowanych, wystawianymi raz w 

miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca, do wysokości 90% wynagrodzenia określonego                        

w § 6 ust.1 umowy.  

12.5. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierowała przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty 

  

13.1.  Tryb  badania i  oceny ofert 

   Oceny ofert dokonuje wg wzoru poniżej Komisja Przetargowa powołana przez Kierownika Gminnej 

Biblioteki Publicznej. 

 

 I etap:  badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert. 

 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w  pkt. 5 SIWZ będzie oceniane 

według zasady   “spełnia”/ „nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów (z pkt. 6) SIWZ  

i sprawdzeniu zawartości złożonej oferty. 

 

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ 

zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia 

składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania. 

 

 II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 

  W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców 

nie   podlegających wykluczeniu.  

 

13.2.  Kryteria oceny ofert 

  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium -   przypisując 

mu  odpowiednio wagę procentową: cena oferty brutto  -  100 % 

 

13.3  Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

1) Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:  

 

 

   najniższa  cena oferty brutto 

  C  =  -------------------------------------------  x 100 pkt  x  waga kryterium 

       cena  brutto oferty badanej 

 

2) Przyjmuje się, że 100% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w  kryterium cena. 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 

4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Jeżeli, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, 

nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 



 

 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1. Wykonawca przedłoży umowę regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (o ile będzie dotyczyć).  

14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony             

w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kopii dokumentów 

poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych               

i przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego osób wymienionych w załączniku            

nr 6 do SIWZ. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

16.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ. 

16.2.  Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie: 

a) wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od 

towarów i usług; 

b) terminu wykonania zamówienia – w przypadku przesunięcia się terminu zakończenia robót 

budowlanych podlegających nadzorowi; 

c) osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru, podwykonawców – zmiana może nastąpić tylko 

i wyłącznie z ważnego, udokumentowanego powodu (nagła, ciężka choroba, śmierć, zdarzenie 

losowe). 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania                        

o udzielenie zamówienia 

 Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom reguluje Dział VI Ustawy Prawo zamówień      

publicznych. 

 

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych. 

 

19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6   

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień  

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

22. Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający  dopuszcza 

porozumiewanie się drogą elektroniczną 

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie w języku polskim.  



 

 

Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem 

(nr faks: (32) 2189071 – UG Bojszowy) oraz elektronicznie (e-mail) na adres: 

kontakt@biblioteka.bojszowy.pl  

Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy PZP została udostępniona na stronie 

internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy zawiadomienia 

i informacje, dotyczące niniejszego postępowania. 

Adres strony internetowej: http://biblioteka.bojszowy.pl/biblioteka/ 

 

23.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych  

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych bez względu na 

uwarunkowania wykonawcy. 

 

24. Koszty udziału w postępowaniu 

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

24.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

25. Inne informacje 

       Nie przewiduje się: 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

 

26. Załączniki do SIWZ 

 Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy 

 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania   

 Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług 

 Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 Załącznik nr 7 Wzór – Istotne warunki umowy 

 Załącznik nr 8 Dokumentacja techniczna „Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Gminnej 

Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej                     

w Bojszowach” podlegająca nadzorowi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

 

 

 

O F E R T A   W Y K O N A W C Y 

 

 

 

 

 

Wykonawca:  

............................................................................................................................................................... 

                 

                       

................................................................................................................................................................ 

 

                       

................................................................................................................................................................ 

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

w sprawie wykonania usługi pod nazwą: 

 

 

wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej  

wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 
 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    

 

1. Oferuję wykonanie usługi jw. w terminie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych wyłonionym w odrębnym postępowaniu do dnia 30.10.2015r., zgodnie z przedmiotem 

zamówienia określonym w pkt. 3 SIWZ za cenę: 

 

netto ......................... + ...........% VAT, tj. .............................….brutto 

 

Kwota  brutto słownie: 

........................................................................................................................................................... 

 

2. Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia             

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny 

dampingowe  i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. 

i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 

nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 

3. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ, tj. 30 dni od daty złożenia 

faktury w siedzibie Zamawiającego.  

 



 

 

 

4. Oświadczenia i zobowiązania wykonawcy: 

 

4.1.      Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję się 

za związanym określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4.2.      Oświadczam, że uważam się za związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.3.      Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wzór Umowy został 

przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do jej zawarcia na warunkach, w miejscu                           

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty.  

4.4.      Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297 i 305 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.) 

oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny 

na dzień składania ofert. 

4.5.      Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 

a) osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego: 

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

b) adres do korespondencji: …………..………………….….…..…………………………………. 

c) Nr faksu do korespondencji……………………………………………………………………... 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

4. ……………………………. 

5. ……………………………. 

 

 

 

 

 

                                                                     

……………….…………….................................................................. 
                                                                                        Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

( art. 22 ust.1 ustawy PZP ) 
 

 

 

 

Wykonawca:    

.................................................................................................................................................................................. 

                                

...................................................................................................................................................................................  

                          

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

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 

 wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w  Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 

 

 
 Oświadczam, że spełniam warunki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 

z póź. zm.) dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadam wiedzę i doświadczenie,  

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

 

 

……………..……….................................... 
              Data  i podpis  upoważnionego                 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 (art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) 

 

 

 

Wykonawca:    

................................................................................................................................................................................. 

                                

................................................................................................................................................................................... 

                          

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

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej                   

w Bojszowach” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Biblioteka+ 

Infrastruktura Bibliotek” oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                         

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

……………..……….................................... 
              Data  i podpis  upoważnionego                 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4  

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

Wykonawca:    

................................................................................................................................................................................... 

                                

................................................................................................................................................................................... 

                         

.................................................................................................................................................................................... 
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax.) 

 

 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  

 

wielobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej  

wraz przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +,  

priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

 
 

 

oświadczam, że Wykonawca*: 

 

     nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                             

i  konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.); 

 

      należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące podmioty: 

 

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

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

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

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

 

 

 
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………….………………………………. 

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 
* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”. 

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez 

grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 

  

  

 

Wykaz wykonanych usług 

 

 

Nazwa wykonawcy: 

 

 

 

Adres wykonawcy: 

 

 

Tel./fax. 

 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

1.  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności konstrukcyjno – budowlanej budynku o kubaturze min. 2.000 m3; 

2.  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych budynku o kubaturze min. 2.000 m3 ; 

3.  co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych budynku o kubaturze min. 2.000 m3 . 

Uwaga: Wykonawca może wykazać spełnienie powyższych warunków, określonych w podpunktach od 1 do 3 w ramach jednego zamówienia, tj. 

jednego kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymienionych specjalnościach/branżach lub w kilku odrębnych zamówieniach, przy 

czym każde z nich musi dotyczyć budynku o kubaturze min. 2.000 m3. 

 

 
 Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.  

 W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zobowiązany jest 

przedłożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

                                                                                 

                                                                                   ............................................................... 
                                                                                                                                  (data i podpis/y Wykonawcy) 

 

Nazwa i rodzaj wykonanych prac (przedmiot usługi, w 

tym wielkość kubatury) 

Termin wykonania od 

dnia – do dnia 

Nazwa podmiotu, na rzecz 

którego usługa została 

wykonana 

   



 

 

Załącznik nr 6 

  

  

   

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 

 

Nazwa wykonawcy: 

 

 

 

Adres wykonawcy: 

 

 

Tel./fax. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko  

Opis posiadanych 

uprawnień, kwalifikacji 

zawodowych, 

doświadczenia                                

i wykształcenia 

 

Zakres wykonywanych 

czynności w zamówieniu               

Informacja o sposobie 

dysponowania osobami                                              
(wpisać TAK w odpowiedniej kolumnie) 

   Wykonawca 

dysponuje 

Wykonawca 

będzie 

dysponował * 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
*   W przypadku gdy Wykonawca wpisze TAK w kolumnie nr 5  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

osobami wymienionymi w kolumnie 1, a w szczególności przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że osoby wskazane w wykazie powyżej posiadają wymagane uprawnienia bez 

ograniczeń do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru w specjalności: 

a) konstrukcyjno – budowlanej; 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych                

i kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

                                                                                        ............................................................... 
                                                                                                                                  (data i podpis/y Wykonawcy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7   

                                                                 

WZÓR 

Istotne Warunki Umowy 

 

 
Umowa nr ……………. 

 

 

 

zawarta w dniu …………. w Bojszowach pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną  z siedzibą w 43-220 Bojszowy 

przy  ul. Gościnnej 6,  NIP: 646-26-23-879, Regon 271118869  zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

 

1. mgr Izabelę Piętka  Dyrektora  

 

a 

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

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

reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu   nieograniczonego dotyczącego zadania na wielobranżowy nadzór inwestorski 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz 

z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” realizowanego w ramach Programu 

Wieloletniego Kultura +, projekt „Biblioteka+  Infrastruktura Bibliotek” (ogłoszenie z dnia ……………... pod nr 

……………….), przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.                      

(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.), zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

 

 

§1  

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 

zadania  inwestycyjnego pn. „Przebudowa  i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz 

z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach” realizowanego w ramach Programu 

Wieloletniego Kultura +, projekt „Biblioteka+  Infrastruktura Bibliotek”.   

2. Prace wykonywane będą w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, z zachowaniem pełnej dyspozycyjności. 

3. Pobyt Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na budowie dokumentowany będzie wpisami do dziennika budowy.   

 

§2  

Termin wykonania 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji i umowy: 

1) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy - od dnia 01.07.2014r. 

2) Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 30.10.2015r., jednakże nie krócej niż do dnia dokonania 

bezusterkowego odbioru końcowego i odbiorów gwarancyjnych zadania inwestycyjnego którego dotyczy 

nadzór. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w komisji odbioru końcowego oraz w komisjach odbiorów 

gwarancyjnych. 



 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku opóźnienia wykonania roboty budowlanej i przesunięcia się terminu 

odbioru, do sprawowania nadzoru do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem nadzoru. 

Wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 

4. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawcy 

robót budowlanych objętych nadzorem. 

5. Zmiana polegająca na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy wymaga aneksu. 

 

 

§3 

Osoby pełniące nadzór inwestorski 

 

1. Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej będzie 

………………………… 

2. Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych będzie ………………………….. 

3. Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych będzie………………… 

4. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą: ……………………………………… 

5. Zmiana osób wymienionych w pkt. 1-3 może nastąpić tylko i wyłącznie z ważnego udokumentowanego powodu 

(nagła, ciężka choroba, śmierć, zdarzenie losowe). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego na taką zmianę. W celu uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadane przez osobę zastępującą kwalifikacji nie 

niższych niż kwalifikacje osoby zastępowanej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu 

Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz chronić 

interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących wskazówek Zamawiającego oraz informować (e-mailowo 

lub pisemnie) Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach 

w realizacji robót budowlanych  

8. Wykonawca oświadcza, że wskazane powyżej osoby mają niezbędne kwalifikacje do pełnienia obowiązków 

inspektora nadzoru inwestorskiego i uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 

 

 

§4 

 Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określają art. 25 i art. 26 ustawy                   

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. , poz. 1409 z późn. zm.) 

2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca – Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do: 

Część I nadzoru:  

1. Zapoznania się z warunkami terenowymi; 

2. Uczestnictwa w przekazywaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych; 

3. Reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na 

budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4. Pobytu na budowie zapewniający skuteczność nadzoru; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wizyty na budowie oraz kontroli przebiegu prac budowlanych w wymiarze, 

który zapewni ciągłość prac, jednakże nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Przy czym 1 dzień w tygodniu 

Wykonawca przeznaczy na kontrolę przebiegu prac oraz naradę, która odbędzie się w godzinach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, a 2 dzień na kontrolę przebiegu prac; 

6. Uczestnictwa i prowadzenia narad na budowie; 

7. Na naradzie konieczna jest obecność inspektorów nadzoru inwestorskiego w minimum dwóch branżach; 

8. Dokonywania wpisów do dziennika budowy; 



 

 

9. Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających 

wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 

10. Prowadzenia i protokołowania odbiorów, przeglądów oraz narad; 

11. Organizowania  prac zwianych z nadzorem w sposób nie powodujący zbędnych przerw w realizacji robót 

przez Wykonawcę; 

12. Bieżącej weryfikacji i zgłoszenia Zamawiającemu uwag do części technicznej dokumentacji (projektów, 

specyfikacji, przedmiarów); 

13. Bieżącego informowania inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacja inwestycji; 

14. Bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu wad/ usterek/ barków i egzekwowania ich usunięcia 

przez Wykonawcę robót; 

15. Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 

16. Wnioskowania do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji 

technicznej; 

17. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej; 

18. Współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji 

projektowej; 

19. Opiniowania wniosków, protokołów konieczności i kosztorysów ofertowych w sprawie zmiany technologii, 

materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, a także informowanie 

Zamawiającego na bieżąco o zamiarze złożenia wniosków przez Wykonawcę; 

20. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych; 

21. Bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących nadzorowanych robót 

budowlanych mogących mieć wpływ na koszty, terminowość oraz poprawność wykonywanych robót 

budowlanych; 

22. Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy; 

23. Udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia; 

24. Sprawdzania jakości wykonanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór 

przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed 

ich wbudowaniem; 

25. Przeprowadzania kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt 

wykonawcy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm ; 

26. Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów 

i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 

27. Egzekwowania właściwej jakości robót; 

28. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i 

odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych; 

29. Sprawdzania wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie 

usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych; 

30. Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź poprawnego wykonania 

wadliwie wykonywanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie; 

31. Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; 

32. Kontrolowania stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; 

33. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP; 

34. Wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP; 

35. Wstrzymywania budowy w razie stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji inwestycji do czasu usunięcia 

nieprawidłowości; 

36. Egzekwowania od Wykonawcy robót przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie 

koordynacji, bezpieczeństwa; 



 

 

37. Informowania Zamawiającego o uszkodzeniach lub zniszczeniach majątku Zamawiającego w toku realizacji 

zadania z winy Wykonawcy lub innych czynników zewnętrznych; 

38. Informowania Zamawiającego o uszkodzeniach lub zniszczeniach majątku Zamawiającego w toku realizacji 

zadania z winy Wykonawcy lub innych czynników zewnętrznych; 

39. Żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych zatrudnionych przez Wykonawcę; 

40. Pisemnego potwierdzenia zgłoszonej przez Wykonawcę robót gotowości do odbiorów częściowych                               

i końcowego; 

41. Udziału w odbiorach częściowych i końcowym; 

42. Stałego nadzór nad realizacją inwestycji, a w szczególności kontroli stanu zaawansowania robót, 

potwierdzenie zakresu faktycznie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

robót; 

43. Potwierdzenia procentowego zaawansowania robót, które jest postawą do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury; 

44. Sprawdzania obmiarów robót oraz kosztorysów powykonawczych za wykonane elementy; 

45. Faktycznego zatwierdzania wykonanych robót i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę; 

46. Uczestnictwa w rozruchu technologicznym urządzeń wbudowanych w obiekt; 

47. Udziału na wezwanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzonych przez służby zewnętrzne (np.: PINB, 

Sanepid, Straż Pożarna); 

48.  W przypadku takiej potrzeby: opracowania opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie 

nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu, a w przypadku 

stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określenie wielkości 

utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty, materiały lub urządzenia; 

49. Nadzoru nad usunięciem stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wad, usterek             

i braków;  

50. Udziału w odbiorach dotyczących usunięcia wad/usterek/braków stwierdzonych i odbioru końcowego wad, 

usterek i braków; 

51. Sprawdzania kosztorysu inwentaryzacyjnego jako wyciągu z kosztorysu ofertowego (w przypadku 

wystąpienia takiej potrzeby); 

52. Załatwienia wszelkich spraw formalno – pranych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót; 

53. Stwierdzenia zakończenia robót; 

54. Poświadczenia terminu zakończenia robót; 

55. Uczestniczenia w komisji odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych; 

56. Stwierdzania kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; 

57. Uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji; 

58. Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej; 

59. Końcowego rozliczenie inwestycji; 

60. Prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji robót w każdym miesiącu realizacji zadania (co 

najmniej 5 zdjęć w danym miesiącu). Zdjęcia muszą być szczegółowo opisane i oparzone datą. Co miesiąc 

zdjęcia będą przesyłane Zamawiającemu pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres                    

e-maliowy. Wszystkie zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu na płycie CH podczas odbioru 

końcowego; 

61. Wykonywania innych obowiązków  Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa oraz niezbędnych 

do prawidłowej realizacji inwestycji; 

62. Inne zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane. 

 

Część II nadzoru: 

 Udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych i nadzór nad usunięciem stwierdzonych 

w ich trakcie wad, usterek i braków; 

 Prowadzenie i protokołowanie odbiorów, przeglądów oraz narad w okresie gwarancji. 

 

 



 

 

§5 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty: 

1)  kopie pozwolenia na budowę, 

2)  dokumentację projektową - l kpl. 

 

§6  

Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą, tj.: 

kwotę netto ………………. PLN + należny w obowiązującej wysokości podatek VAT, tj. …………brutto.  

2. Postawą do wystawienia faktury będzie sprawozdanie Wykonawcy o stanie zaawansowania nadzorowanych robót. 

3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie na podstawie: 

a) faktur VAT, wystawionych proporcjonalnie do odebranych i zafakturowanych robót budowlanych, 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, oraz 

4. Zmiany sytemu podatkowego (zmiana stawki Vat) wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 

§7  

Warunki płatności 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami przejściowymi, 

proporcjonalnie do wartości wykonanych przez Wykonawcę robót odebranych protokołem odbioru częściowego 

robót wykonanych i nadzorowanych, wystawianymi raz w miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca, do 

wysokości 90% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 

2. Pozostała część wynagrodzenia …………….. PLN zostanie zapłacona po bezusterkowym odbiorze końcowym 

robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. 

3. Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur częściowych i prawidłowo wystawionej faktury 

końcowej płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy nr 

..............................................................................................................................................................................               

w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 

 

§8  

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszania postanowień niniejszej umowy bądź też 

utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. l i ust.2, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia 

należnego za przedmiot umowy wykonany w części do dnia odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

 

§9 

Kary umowne 

 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych § 8 ust. l niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. l. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary 

umowne. 



 

 

3. Wykonawcą zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w zakresie nadzoru w okresie realizacji inwestycji, tj. niewłaściwa realizacja zadań określonych w §4 oraz                  

w każdym przypadku nie uczestniczenia inspektora nadzoru, wymienionego w §3 ust. l - 3 niniejszej umowy,           

w komisjach odbiorów gwarancyjnych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 

ust. l. 

 

§10  

Zmiana postanowień umowy 

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy ze szczególnym uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci do aneksu pod rygorem 

nieważności w następujących przypadkach: 

1) zmiany osoby: sprawującej nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego, przedstawiciela Zamawiającego na 

budowie - polegająca na wyznaczeniu nowych osób pełniących daną funkcję; 

2) zmiany wysokości podatku VAT - w zakresie kwoty podatku VAT; 

3) zmiana terminu – przedłużenia okresu obowiązywania umowy wymaga aneksu. 

 

 

§11  

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia   

7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.). 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo 

i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i l egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 

 


