Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Nr postępowania: ZP.271.76.2016
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługa

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego
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1. Zamawiający.
Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn
2. Tryb udzielenia zamówienia.
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp.
b) Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny
ofert opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, po
czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), zamawiający dokona oceny
podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie będzie żądał
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
c) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie
uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010.
3.2.Nadzór inwestorski obejmować będzie realizację robót budowlanych prowadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową
ARCHEX s.c. z Bielska – Białej.
3.3.Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
opisujące zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego,
dostępne
są
na
stronie
internetowej
bip.um.cieszyn.pl/index.php?
app=przetargi&nid=15210&y=2016&status=1
lub
do
wglądu
w
siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn,
w godzinach urzędowania.
3.4.Nadzór inwestorski w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności
do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, o
których mowa w pkt 5.5.2. lit. b).
3.5.Osoby pełniące obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązane są do:
a) wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane,
b) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
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realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą
robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) analizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz wnioskowania do
wykonawcy robót o jego korektę i przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia,
d) bieżąca kontrola terminowości wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo –
finansowym,
e) sprawdzania jakości robót, wbudowanych materiałów z uwzględnieniem kontroli dopuszczonych do stosowania w budownictwie i zapobiegania używaniu materiałów
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
f) kontroli nadzorowanych robót w zakresie ochrony zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem drzew przewidzianych do adaptacji,
g) kontroli jakości robót zastosowanych materiałów, w tym sadzonek drzew i krzewów,
w zakresie realizacji prac dotyczących zieleni,
h) systematycznego monitorowania i dokumentowania postępów w realizacji zadania
zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym i informowania Zamawiającego o
wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu zadania oraz proponowania
programów naprawczych,
i) kontroli nadzorowanych robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy,
j) wnioskowania o konieczność pobytu projektanta na budowie,
k) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
l) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w protokołach zaawansowania robót,
m) wydawania kierownikowi budowy (kierownikom robót) poleceń potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczących realizowanego zadania, w szczególności
dot. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń,
n) żądania od kierownika budowy (kierowników robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na
budowę,
o) dokonywania wpisów do dziennika budowy stwierdzających wszystkie okoliczności
mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,
p) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność
nadzoru - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Pobyty inspektorów nadzoru inwestorPostępowanie nr: ZP.271.76.2016
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skiego na budowie muszą być dokumentowane wpisami do dziennika budowy,
q) rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem, problemów
natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót,
r) organizowania i prowadzenia narad technicznych – rad budowy, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym
zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W naradach i spotkaniach powinny
uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania. Inspektor Nadzoru będzie brał także udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego po
uzgodnieniu terminu,
s) udziału w spotkaniach i naradach dot. realizacji robót, w szczególności uczestniczenia w pracach komisji technicznych, powołanych do oceny lub rozstrzygania technicznych problemów budowy w toku jej realizacji,
t) uzgadniania sposobu postępowania z Zamawiającym, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych,
u) sporządzania Protokołów negocjacji, w przypadku konieczności wykonania - przez
wykonawcę robót zamiennych zawierających wstępnie uzgodnione z wykonawcą robót ceny dla robót zamiennych. Protokoły negocjacji stanowić będą załącznik do
Protokołów konieczności. Wnioski o w/w roboty wraz z Protokołami konieczności,
Protokołami negocjacji i innymi dokumentami Wykonawca niezwłocznie przekazuje
Zamawiającemu, zawierający wstępnie określone ustalenia – ostateczne warunki negocjuje i zatwierdza Zamawiający,
v) występowania na piśmie z wnioskiem do Zamawiającego, w przypadku zaistnienia
konieczności zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą robót, wraz z jego uzasadnieniem i szczegółowym udokumentowaniem,
w) sprawdzania i odbioru robót zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach
technicznych zrealizowanych elementów zadania,
x) opracowywania dla Zamawiającego informacji na temat realizowanego zadania, w

tym materiałów niezbędnych do przygotowania sprawozdań, raportów, rozliczeń,
wniosków o płatność oraz wszelkich dokumentów sporządzanych przez Zamawiającego w związku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego w Cieszynie“,
y) przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań o stanie zaawansowania
finansowego i rzeczowego robót narastająco, nie później niż do 10 dnia każdego
miesiąca. Sprawozdanie musi wyczerpująco określać realizację robót w danym okresie sprawozdawczym w poszczególnych branżach. Sprawozdanie opisowe musi zawierać m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu realizacji projektów oraz harmonogramu po ewentualnych zmianach. Ponadto
należy również podać liczbę i terminy zmian harmonogramów; dokładne opisanie
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przyczyn powstałych odchyleń; podjęte kroki zaradcze w stosunku do wynikających
problemów; informację na temat wpływu powstałych trudności na termin realizacji
inwestycji. Sprawozdania powinny być sporządzane narastająco tj. w sprawozdaniu
za kolejny okres sprawozdawczy muszą być zawarte informacje ze sprawozdań dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych, tak aby zachować odpowiednią
ścieżkę umożliwiają sprawny nadzór nad inwestycją i wskazującą na całość problemów, opóźnień i podjętych środków zaradczych i ich wyników, występujących podczas realizacji projektu,
z) potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości robót do
odbioru po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie, prób i sprawdzeń oraz należytego urządzenia i uporządkowania
placu budowy, przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych zadań i
przekazania do użytkowania,
aa) sprawdzenia kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
ab) sprawdzenia wykonania zadania i jego zgodności z dokumentacją projektową oraz
wnioskiem o dofinansowanie,
ac) uzgodnienia z Zamawiającym treści protokołu odbioru i odpowiadającej mu faktury.
ad) sprawdzenia wykonania dokumentacji powykonawczej,
ae) dokumentowania przebiegu realizacji robót poprzez wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona
na nośniku danych (np. płycie CD, pendrive,tp.) do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu złożenia końcowego rachunku za nadzór nad zadaniem,
af) dostarczania dokumentacji fotograficznej robót, w tym w szczególności robót zanikających, na bieżąco tj. nie rzadziej niż raz na miesiąc (w celu przekazywania ich do
Urzędu Marszałkowskiego),
ag) skompletowania i sprawdzania dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub/i złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy we właściwym organie Nadzoru Budowlanego,
ah) udziału w kontrolach zewnętrznych zadania, na wniosek Zamawiającego, oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji,
ai) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności,
nie wymienione w powyższych punktach, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.
3.6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, będących przedmiotem
odrębnej umowy, zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót.
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3.7.Wspólny Słownik Zamówień:
71247000-1

Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9

Usługi nadzoru budowlanego

71541000-2

Usługi zarządzania projektem budowlanym

4. Termin wykonania zamówienia: do czasu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
użytkowanie i rozliczenia finansowego zadania (przewidywany termin do 31.01.2018 r.)
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
5.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.2.W celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający
określił następujące warunki udziału w postępowaniu:
5.2.1. Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, następujące usługi:
• co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był nadzór inwestorski nad
budową lub/i przebudową lub/i remontem kubaturowego obiektu, o wartości
tej (jednej) roboty nie mniejszej niż 3 000 000 złotych brutto (trzy miliony
złotych brutto), oraz
• co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był nadzór inwestorski nad
budową lub/i przebudową lub/i remontem drogi (dróg) lub/i placów
parkingowych, o wartości tej (jednej) roboty nie mniejszej niż 1 200 000
złotych brutto (jeden milion dwieście tysięcy złotych brutto),
b) skieruje do realizacji zamówienia:
• osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanych i posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, oraz
• osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży drogowej i
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz
• osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowej i kanalizacyjnej i posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz
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osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej
i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, oraz
• osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży
teletechnicznej i posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymagania w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
•

UWAGA. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca (Inspektor Nadzoru) skierował do
realizacji zamówienia osoby, które będą posiadały uprawnienia budowlane do
nadzorowania robotami budowlanymi w kilku specjalnościach. W tej sytuacji niezbędne
jest, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby, które
łącznie będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia budowlane we wszystkich
specjalnościach, o których mowa powyżej.
5.3.Podstawy wykluczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy również wykonawcę w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj:
• w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z
późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z
późn. zm.);
• 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.
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5.4.Wykonawca, który będzie się powoływać na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 6.3
SIWZ.
5.5.Wykonawca,
który zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu
wstępnym, o którym mowa w pkt 6.3.
5.6.Wykonawca może, w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.7.Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

lub sytuacji finansowej innych
realizując zamówienie, będzie
w szczególności przedstawiając
mu do dyspozycji niezbędnych

5.8.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub
sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
5.9.Wykonawca, który polegać będzie na sytuacji finansowej 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.
5.10.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5.11.Jeżeli zdolności lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6, nie będą
potwierdzać spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą
zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
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wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.6.
5.12.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów.
6.1.Wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może żądać od
wykonawcy, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, muszą
co do zakresu i formy odpowiadać wymaganiom określonym w ww. Rozporządzeniu.
6.2.W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może wezwać wykonawcę, na każdym etapie postępowania, do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.3.Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze
zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wstępnego, który stanowi
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6.4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.5.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania wezwania, następujących
dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):
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6.5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami,
6.5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym 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,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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.
6.6.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 6.5.1 i 6.5.2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
6.7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.5.2 lit. a, składa
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dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6.8.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym
mowa w pkt 6.7, zastępuje się go 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, wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.9.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.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
7.1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
mogą być przekazywane pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej
(z wyłączeniem oferty, która musi zostać złożona na piśmie). W przypadku
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji środkami
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
7.2.Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest
Arkadiusz Smoczyński, tel. 33 4794353
7.3.Korespondencję do zamawiającego (powołując się w tytule na numer referencyjny
postępowania: ZP.271.76.2016) należy kierować:
a) pisemnie: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
b) środkami komunikacji elektronicznej tj.:
− fax: 33 479 43 61
− adres poczty elektronicznej: asmoczynski@um.cieszyn.pl
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000 złotych
(słownie: dwa tysiące złotych).
8.2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowoPostępowanie nr: ZP.271.76.2016
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kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
8.3.W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,
dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą
zawierać co najmniej:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji
(zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
c) kwotę wadium,
d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy:
− wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, lub
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub
− w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców,
wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z wykonawców)
występującego w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do
tego upoważniony.
8.5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego nr 44 1050
1083 1000 0022 6985 8169. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium – Pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”. Do oferty należy dołączyć
kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
składającego ofertę.
8.6.Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść
(zdeponować) w siedzibie zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43400 Cieszyn (pokój nr 213) od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 14:30, a do oferty
należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię.
8.7.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które
w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku zamawiającego.
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8.8.Wadium w formie nie pieniężnej zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli
przedmiotowy dokument znajdzie się u zamawiającego w terminie wyznaczonym do
składania ofert.
8.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2.Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz oferty – według załącznika 1 do SIWZ,
b) oświadczenie wstępne – według załącznika 2 do SIWZ, z tym że w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
z odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
10.3.Zaleca się aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja
stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie
oferty.
10.4.Każda zapisana strona oferty powinna być podpisana lub zaparafowana przez osobę lub
osoby upoważnione do podpisywania oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści
oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do
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podpisywania oferty.
10.5.Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny, art. 297 §1: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu,
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek
1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów, parter.
11.2.Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2016 r. o godz.10:00:00.
11.3.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu (kopercie)
zaadresowanym na zamawiającego tj. Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43–400 Cieszyn
i oznaczonym w następujący sposób: „Oferta – Pełnienie nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego w Cieszynie”. Nie otwierać przed dniem 02.12.2016 r., godz.
10:15” lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej
korespondencji wpływającej do zamawiającego.
11.4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.12.2016 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim
w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, sala nr 109 (I piętro).
11.5.Otwarcie ofert jest jawne.
11.6.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.7.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji zawartych
w ofertach.
11.8.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny oraz okresu gwarancji zawartych w ofertach.
11.9.Badanie i ocena ofert prowadzona będzie bez udziału wykonawców i osób trzecich.
11.10.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a) złożenie przez wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
b) złożenie oferty w miejscu innym, niż określony w pkt 11.1,
c) złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 11.3 – uniemożliwiający
identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
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12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
12.1.Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich informacji, które są konieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
12.2.Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować cały okres nadzoru nad realizacją robót
budowlanych – zgodnie z zapisami pkt. 3 SIWZ.
12.3.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i
obowiązujących przepisów niezbędne do wykonania całości zamówienia, tj.:
a) podatek VAT,
b) koszty dojazdów, przejazdów i pobytów delegacyjnych,
c) koszty zakwaterowania pracowników własnych,
d) koszty obsługi biurowej budowy,
e) koszty materiałów biurowych,
f) koszty utrzymania pojazdów własnych,
g) inne nie wymienione koszty niezbędne do prawidłowego prowadzenia, nadzorowania robót.
12.4.Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia musi być wyrażona
w złotych (dwa miejsca po przecinku).
12.5.Cenę oferty należy podać brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
(VAT).
12.6.Jeżeli cena za cały przedmiot zamówienia podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie
podanej słownie, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.
12.7.Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1.Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria,
przypisując im odpowiednią wagę punktową:
•

CENA całkowita oferty brutto[K1]: 60 pkt.
, gdzie
K1 – kryterium cena
Cn – najniższa cena całkowita brutto
Cb – cena oferty badanej

•

DOSTĘPNOŚĆ (DYSPOZYCYJNOŚĆ) [K2]: 8 pkt – ocenie zostanie poddany czas
reakcji na wezwanie Zamawiającego (przybycie inspektora nadzoru na budowę)
zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 8.
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Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
Czas reakcji – czas po jakim na budowie pojawi się inspektor
nadzoru od wezwania go Zamawiającego

•

Ilość punktów

Powyżej 5 godzin

0

Do 5 godzin włącznie

4

Do 3 godzin włącznie

8

DOŚWIADCZENIE [K3]: 22 pkt – ocenie zostanie poddane łączne doświadczenie
inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit.
b) tiret 1 SIWZ i za którego doświadczenie Zamawiający przyzna max. 12 pkt oraz
inspektora nadzoru branży drogowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) tiret 2 SIWZ i
za którego doświadczenie Zamawiający przyzna max. 10 pkt. Maksymalna liczba
punktów – 22 (12+10). Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
Doświadczenie inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej

Liczba punktów

Brak doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi o wartości jednej roboty min. 2.000.000 zł brutto
związanych z remontem lub/i przebudową lub/i budową budynku
kubaturowego.

0

Doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu jedną robotą
budowlaną o wartości tej roboty min. 2.000.000 zł brutto w zakresie
remontu lub/i przebudowy lub/i budowy budynku kubaturowego

3

Doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu dwoma robotami
budowlanymi o wartości każdej roboty min. 2.000.000 zł brutto w
zakresie remontu lub/i przebudowy lub/i budowy budynku
kubaturowego

6

Doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu trzema i więcej
robotami budowlanymi o wartości każdej roboty min. 2.000.000 zł
brutto w zakresie remontu lub/i przebudowy lub/i budowy budynku
kubaturowego

12

Doświadczenie inspektora branży drogowej

Liczba punktów

Brak doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi o wartości jednej roboty min. 1.000.000 zł brutto
związanych budową lub/i przebudową lub/i remontem drogi (dróg)
lub/i placów parkingowych

0

Doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu jedną robotą
budowlaną o wartości tej roboty min. 1.000.000 zł brutto w zakresie
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budowy lub/i przebudowy lub/i remontu drogi (dróg) lub/i placów
parkingowych

•

Doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu dwoma robotami
budowlanymi o wartości każdej roboty min. 1.000.000 zł brutto w
zakresie budowy lub/i przebudowy lub/i remontu drogi (dróg) lub/i
placów parkingowych

6

Doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu trzema i więcej
robotami budowlanymi o wartości każdej roboty min. 1.000.000 zł
brutto w zakresie budowy lub/i przebudowy lub/i remontu drogi
(dróg) lub/i placów parkingowych

10

OKRES ROZLICZENIOWY [K4]: 10 pkt. Okres rozliczeniowy (oznacza, że
wykonawca będzie przedkładał zamawiającemu faktury za pełnienie nadzoru
inwestorskiego co 1 miesiąc/ 2 miesiące / 3 miesiące – zgodnie z oświadczeniem
złożonym w ofercie). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty –
załącznik 1 do SIWZ, proponowany okres rozliczeniiowy. Liczba przyznanych punktów
dla poszczególnych ofert będzie obliczona przy założeniach:
Okres rozliczeniowy (częstotliwość wystawiania
faktur)
Miesięczny
2-miesięczny
3-miesięczny

Liczba punktów
0
5
10

Minimalny okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż 1-miesiąc
(w przypadku zaoferowania krótszego okresu, oferta podlegać będzie odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Jeżeli wykonawca poda okres dłuższy niż
3-miesięczny, zamawiający do obliczenia punktów przyjmie okres maksymalny, tj.:
3-miesięczny. Jeżeli wykonawca poda pośredni okres od podlegającego punktacji,
zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w dół do okresu
podlegającego punktacji (np. przy zaoferowanym okresie 2,5-miesięcznym do
obliczenia punktów przyjęty będzie okres 2-miesięczny).
Łączna ilość punktów [K] wyliczona zostanie zgodnie z formułą: K = K1 + K2 + K3 + K4 = …
[pkt]
13.2.Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
13.3.Sposób oceny ofert:
13.3.1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert
opisanych w pkt 13.1 SIWZ, a następnie sporządzi ranking ofert.
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13.3.2. Wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), zamawiający
dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a
następnie może żądać przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy
Pzp.
13.3.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, o którym mowa w pkt 13.3.2,
jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni,
wykonawca złoży dokumenty, z których wynikać będzie, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1.Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.
14.2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
14.3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie przed podpisaniem umowy, do dostarczenia:
− dokumentów potwierdzających upoważnienie do podpisania umowy,
− numeru konta bankowego, na który dokonywane będą płatności,
− dokumentów potwierdzających, że osoby, o których mowa w pkt 5.2.2 SIWZ,
posiadają wymagane kwalifikacje (decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych,
aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego).
14.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, muszą oni przed
podpisaniem umowy przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców
(tzw. umowę konsorcjum).
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 6 do
SIWZ.
16.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie,
jaki określony jest w art. 144 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, zamawiający określa/przewiduje co najmniej następujący zakres zmian:
A) Zmiany ogólne:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.
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B) Zmiana terminu (wydłużenie) przewidzianego na zakończenie - pod warunkiem niezależnej
od Wykonawcy zmiany terminu zakończenia robót budowlano-montażowych przez wykonawcę robót:
a) wstrzymanie realizacji robót i nadzoru nad nimi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację
robót oraz nadzoru nad nimi,
c) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy),
d) wydłużenie terminu realizacji umowy z wykonawcą robót,
e) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót,
zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas
realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,
f) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
C) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) obniżenia kosztów wykonania usług, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
D) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację zamówienia,
b) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie. Wykonawca może dokonywać
zmiany inspektorów nadzoru, przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. Wykonawca z
własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektorów nadzoru w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru; nie wywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy; jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Zamawiającego (np. rezygnacji itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany inspektora nadzoru nowy inspektor
nadzoru musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora nadzoru
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego,
c) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy,
d) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji
publicznej,
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– w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
16.2.W przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych Wykonawca nie będzie
pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych.
16.3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminów
realizacji poszczególnych czynności w ramach realizacji zamówienia, gdy nie zagraża to
prawidłowej realizacji całego zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu
budowlanego/ warunkami bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w
sposobie wykonania nadzorowanych robót budowlanych.
16.4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
16.5.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która
przyznała środki na sfinansowanie zamówienia na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego
lub/i umowy na roboty budowlane.
16.6.Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli
proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu
niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obniżenie jakości wykonania
którejkolwiek z tych umów.
16.7.Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy,
jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W
takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
16.8.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, zostanie odpowiednio
pomniejszone, jeżeli w wyniku dokonania zmiany postanowień umowy usługi objęte
przedmiotem umowy zostaną wykonane nie w całości, lecz w części.
17. Informacje o podwykonawcach.
17.1.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.
17.2.Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu
z podwykonawcami.
17.3.Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w pkt 17.2, w trakcie realizacji zamówienia, a także do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia lub jego części.
17.4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 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.
17.5.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie
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jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi przedstawić oświadczenie
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
17.6.Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
17.7.Wymagania określone w pkt 17.5 oraz 17.6 mają zastosowanie wobec dalszych
podwykonawców.
17.8.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
17.9.Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w oświadczeniu wstępnym,
stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zmawiającego przepisów ustawy Pzp, wskazane zostały w
Dziale VI ustawy Pzp.
19. Pozostałe informacje.
Zamawiający nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) składania ofert wariantowych,
c) rozliczenia w walutach obcych,
d) aukcji elektronicznej,
e) dynamicznego systemu zakupów,
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20. Wykaz załączników do SIWZ.
Załącznik 1 – formularz oferty
Załącznik 2 – oświadczenie wstępne
Załącznik 3 – grupa kapitałowa
Załącznik 4 – wykaz usług
Załącznik 5 – wykaz osób
Załącznik 6 – wzór umowy
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