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SPECYFIKACJA WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

(dalej: SWZ) 

 

Nazwa zamówienia:  

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

CPV: 71247000-1 

 

Nazwa Zamawiającego:   Powiat Mławski 

                                           reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

REGON: 130377735   

NIP:  569 176 00 40    

Miejscowość: Mława                  

Adres: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

                 06-500 Mława   woj. Mazowieckie 

                         

Strona internetowa: https://www.powiatmlawski.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.powiatmlawski.pl 

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

Telefon       (023) 654 34 09, 655 29 00                            

Fax    (023) 655 26 22                                     
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek  od  800-1600 

 

 

Zaprasza się  do złożenia oferty w trybie art.275 pkt.1 ( trybie podstawowym bez negocjacji) 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej  progów unijnych określonych na podstawie art. 

3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 

1129 ze zm.). 

 

                                       Zatwierdził: 

 

   

 

https://bip.powiatmlawski.pl/
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                                                          Mława, dn. 02.08.2022   
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Powiat Mławski 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

REGON: 130377735   

NIP:  569 176 00 40    

Miejscowość: Mława                  

Adres: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

                 06-500 Mława   woj. Mazowieckie 

                         

Strona internetowa: https://www.powiatmlawski.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.powiatmlawski.pl 

strona internetowa prowadzonego postępowania: www.miniportal.uzp.gov.pl 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem: https://bip.mlawa.pl/zamowienia-publiczne 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

2. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona badania wstępnych 

oświadczeń z art. 125 ust. 1.  

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia 

w wyznaczonym terminie oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru, zamieszczonego 

w Załączniku nr 6 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego.  

4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, wymienionych w rozdziale XVII, 

- dokumentów z ust. 3 i 4, aktualnych na dzień ich złożenia.  

https://bip.powiatmlawski.pl/
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V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na zarządzaniu, kontroli 

i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla zadania pn.: „Nadzór inwestorski 

nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w 

Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

1. Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór nad realizacją zadania w celu skutecznego 

wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów 

i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, 

w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót terminie. 

2. Obowiązki ogólne. 

1) podczas realizacji kontraktu na roboty: 

a) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 

procesu i Zamawiającym; 

b) monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem technicznym, finansowym 

i organizacyjnym, 

c) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych 

razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu 

usuwanie takich problemów, 

d) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu,  

e) nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie między innymi fizycznego i finansowego 

postępu robót, 

f) współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu kontraktem, 

g) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą 

się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) 

oraz zabezpieczenie jego interesów. 

2) podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania: 

a) po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad, lecz nie dłużej niż przewiduje 

to końcowa data kontraktu, Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji 

gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów.  

b) w szczególności, zadania te zawierają: 

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę; 

- wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy; 

- zatwierdzenie rozliczenia kontraktu, 

- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu. 

3) Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących 

czynności:  

a) Inspektor w branży ogólnobudowlanej zapewni nadzór inwestorski i będzie wizytował 

budowę nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu lub częściej w przypadku takiej konieczności np. 

odbioru robót ulegających zakryciu zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę potwierdzając 

wizytę w dzienniku budowy. Pozostali Inspektorzy z zespołu będą wizytowali budowę  

w częstotliwości niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi także potwierdzając wizytę  

w dzienniku budowy. 

- Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych 

Inspektorów Nadzoru w przypadkach uzasadnionych koniecznością prawidłowego wykonania 

zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym pobytem 

Inspektorów na placu budowie a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków 

Zamawiającego. 
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- Nieobecność Inspektorów Nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robót 

w częstotliwości wskazanej w ppkt a) oraz na wezwanie Zamawiającego lub pełnienie 

obowiązków inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego jest traktowane 

jako przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy i oprócz naliczenia kar umownych 

z tego tytułu może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

b) pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa 

Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez 

zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane przez polskie Prawo 

Budowlane, 

c) monitorowanie postępu robót, 

d) organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych, o których 

zawiadamia Zamawiający na min. 3 dni przed datą jej ustalenia lub w trybie natychmiastowym 

w przypadkach uzasadnionych, minimum raz na dwa tygodnie, na placu budowy oraz 

przygotowanie notatek w celu utrwalenia podjętych decyzji o każdym zagadnieniu, które 

wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów z narad. Wykonawca jest zobowiązany 

do oddelegowania branżowych Inspektorów Nadzoru do uczestnictwa w naradach  

a Zamawiający w przypadkach uzasadnionych tj. stwierdzenia wykonywania robót niezgodnie 

z umową lub projektem lub w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu lub mieniu, ma prawo 

wezwania branżowych Inspektorów Nadzoru do niezwłocznego stawienia się na placu budowy, 

- na czas urlopu lub nieobecności danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest 

do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (osoba zastępująca powinna spełniać 

wymagania określone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

e) przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych 

sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka 

potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi, 

f) przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego, 

g) przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót 

zamiennych, 

h) ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,  

i) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania 

i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską, 

j) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw Wykonawcy, 

sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd.,  

k) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, 

na prośbę Zamawiającego,  

l) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 

zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny 

zgodnie z warunkami kontraktu, 

ł) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając 

w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę, 

m) szacowanie i weryfikowanie robót koniecznych zaproponowanych przez Wykonawcę, 

w zakresie rzeczowym i finansowym, 

n) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, 

o) negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco 

wszystkich robót z poza harmonogramu, 

p) przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego 

wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 
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q) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek 

i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu, 

r) skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie 

uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie 

obiektu,  

s) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiającego, 

t) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji i problemów narastających podczas 

robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 

u) zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

w) asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów 

i zezwoleń, 

x) zatwierdzenie protokołów przerobowych, 

y) wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji i przekazanie 

jej na nośniku CD Zamawiającemu, po zakończeniu pełnienia funkcji inspektora wiodącego. 

4) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy nadzorującego kontrakt zawiera również:  

a) prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi 

pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z: 

- pozwoleniem na budowę, 

- dokumentacją techniczną, 

- obowiązującymi przepisami prawa, 

- zasadami wiedzy inżynierskiej, 

- założeniami finansowymi kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania 

kwoty kontraktu. 

- regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań Wykonawcy 

w aspekcie jego zobowiązań wynikających z kontraktu, 

- informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach 

i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji kontraktu; 

- sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji niezbędnych rysunków, projektów i innych 

dokumentów kontraktowych, 

- sprawdzanie załączników przerobowych przedkładanych przy fakturach, 

- polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami kontraktu, 

- wydawanie lub egzekwowanie wydawania od zobowiązanych stron, wszystkich dokumentów 

żądanych przez Zamawiającego i instytucje finansujące, 

- zapewnienie zgodności realizowanych prac, dostaw i usług z kontraktem, 

- organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych na budowie wraz 

ze sporządzaniem protokołów z tych spotkań, 

- monitorowanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów, 

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i przedkładanie kompetentnym organom dokumentacji powykonawczej, 

- informowanie w trybie natychmiastowym wszystkich kompetentnych organów o wszelkich 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach związanych z kontraktem, 

- uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych, 

- wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu 

realizacji kontraktu zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań kontraktu oraz zgodnie 

z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym, 

- przygotowanie i przesyłanie wszelkich wymaganych raportów i sprawozdań, 
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- nadzór nad rozruchem poszczególnych instalacji oraz przegląd kompletnej dokumentacji 

powykonawczej i przedłożenie jej Zamawiającemu razem z inną dokumentacją związaną 

z nadzorowanymi pracami w postaci uzgodnionej z Zamawiającym, 

- zestawienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Zamawiającym przy 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

3. SKŁAD ZESPOŁU WYKONAWCY  

- Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - Insp. Nadz. Robót Budowlanych 1 osoba 

- Insp. Nadz. Robót wod.-kan. 1 osoba 

- Insp. Nadz. Robót elektrycznych 1 osoba 

Wykonawca może przewidzieć, jeżeli uzna za konieczne, zatrudnienie innych osób, niż 

wymieniono powyżej, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu 

podstawowego. Insp. nadzoru robót budowlanych oraz pozostałe osoby powinny być dostępne 

na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót. 

3.1. Kwalifikacje Zespołu Wykonawcy 

1)  Insp. Nadz. Robót Budowlanych  

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania 

robót konstrukcyjnych, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Doświadczenie zawodowe: 

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu obiektów kubaturowych, 

w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie nadzorowania nad robotami 

budowlanymi: 

2)  Inspektor Nadzoru Robót wod.-kan. 

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania 

robót wod.-kan., przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Doświadczenie zawodowe: 

Co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku 

Inspektora Nadzoru robót wod.-kan. 

3)  Inspektor Nadzoru Robót elektrycznych 

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania 

robót elektroenergetycznych, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Doświadczenie zawodowe: 

Co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku 

Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych. 

4. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy 

Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego w zakresie określonym w art. 36b ustawy Pzp oraz przedstawić 

Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców do realizacji usługi, poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której postanowienia 

nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.  

5. Zakres robót, nad którym pełnić należy nadzór określony jest w dokumentacji projektowej 

zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego  postepowanie zm. publ.272.5.2022 

6. Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8.  Zamawiający informuje, że wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania):  
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1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.  

2) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

wymienionych w rozdziale XVII ust. 14, 

- aktualnych na dzień ich złożenia. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót, będących przedmiotem 

nadzoru. Zakończenie robót budowlanych – 30.10.2023 r..  

2. Świadczenie usług obejmuje okres faktycznego wykonywania robót oraz rozliczenia 

końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi i gwarancji. 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy (dalej używany skrót PPU), są określone w załączniku 

nr 2 do SWZ. 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 

Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami i Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu 

możliwa jest jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu 

miniPortalu, udostępnionego na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ zintegrowanego 

z dedykowanymi formularzami na e- PUAP, za pomocą których można składać oferty oraz 

komunikować się z Zamawiającym, korzystając z następujących formularzy: formularz 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularz do komunikacji. 

UWAGA: Czynności podjęte przez Wykonawcę przy użyciu poczty elektronicznej będą 

bezskuteczne. 

2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu równoznaczny jest z akceptacją treści:  

1) regulaminu korzystania z systemu miniPortal, 

2) warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

3. Wykonawca we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem posługuje 

się identyfikatorem postępowania, dostępnym na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

Link do postępowania oraz ID (32 znakowym) postępowania z miniPortalu Zamawiający 

przekaże Wykonawcom w dniu zamieszczenia SWZ na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

4. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające Wykonawcom wzięcie udziału 

w postępowaniu: 

1) posiadanie (założenie) przez Wykonawcę konta na ePUAP, 

2) dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, 

3) system operacyjny MS Windows, 

4) zainstalowana jedna z przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 

11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge 

5) włączona obsługa JavaScript, 

6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdt 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7) zainstalowany program antywirusowy. 

8) aplikacja systemu miniPortal działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych 

jest następująca:  

a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML 

z kodowaniem UTF-8, 

c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, 

ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru 

czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym 

dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 

doręczenia. 

5. Dozwolone formaty plików: pdf, txt, doc, xls, docx, xlsx, csv i jpg są obsługiwane za pomocą 

ogólnie dostępnych aplikacji, narzędzi i urządzeń. 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ 

Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Rozdziale VIII.  

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: 

W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia  

P. Dariusz Makowski 

tel. (23) 655 29 09 

W zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 

P. Jolanta Gołębiewska 

tel. (23) 654 33 11 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

25.09.2022 r. (30 dni). 

2. W razie zaistnienia potrzeby wydłużenia terminu związania ofertą Zamawiający zastosuje 

art. 307 ust. 2 ustawy Pzp. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

1) Zamówienie nie jest podzielone na części, bowiem ze względów technicznych tworzy 

nierozerwalną całość i jednolite zamierzenie inwestycyjne. 

2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Wykonawca składa ofertę, odpowiadającą wymogom określonym w SWZ. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
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5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

6. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Wykonawca składając podpis musi zadbać o poprawność działania własnego 

oprogramowania do podpisu oraz o aktualność certyfikatu podpisu. 

8. Wykonawcy podpisujący plik w formacie .zip mają możliwość jedynie zastosowania 

wyłącznie zewnętrznej ścieżki podpisu (format XAdES), co skutkuje wygenerowaniem dwóch 

plików podpisu, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.  

9. Dokumenty elektroniczne, zawierające informacje, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 18 ustawy PZP, wykonawca w celu utrzymania 

w poufności tych informacji przekazuje je Zamawiającemu w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty szyfruje. 

10. Ofertę stanowią następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

na podstawie załącznika nr 10 pod nazwą: ORGANIZACJA ZESPOŁU – WYKAZ OSÓB 

WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO. 

Zamawiający wymaga, aby każdy z inspektorów nadzoru posiadał min. 5 letnie 

doświadczenie (minimalny okres posiadania uprawnień w danej branży).   

4) pozostałe dokumenty – jeśli dotyczy, składane wraz z ofertą: 

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie 

konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać 

brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(art. 125 ust. 4 ustawy Pzp), 

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 

ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w przypadku polegania przez 

Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie 

art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

(zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub załączenie innego 

środka dowodowego, potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu\tych podmiotów, 

c) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla podwykonawców, wskazanych w ofercie, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, 

5) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis 

z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności) 

lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo 



ZNAK SPRAWY: ZM.PUBL .272.6.2022 

 
 

11 

 

do reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona 

do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, 

6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie 

konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. 

7) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie 

konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 

8) pozostałe dokumenty – składane na wezwanie Zamawiającego:  

a) Wykaz usług nadzoru inwestorskiego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem usługi, wartości wykonanej usługi, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem 

dowodów, zaświadczających o jakości wykonanych usług, przy czym dowodami 

są referencje/poświadczenia.  

UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym Wykazie 

zobowiązany jest podać jedynie te usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 

uczestniczył. 

11. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, należy sporządzić w formie elektronicznej, 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formatach pdf, txt, doc, xls, docx, xlsx, csv 

i jpg, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

12. Oferta złożona za pośrednictwem systemu miniPortal powinna zostać opatrzona 

właściwym podpisem elektronicznym, złożonym bezpośrednio na pliku z ofertą 

wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę 

wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością 

jej zaszyfrowania. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem 

elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawi art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi 

na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

UWAGA: Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego załącznika może mieć maksymalnie 150 

MB. W sytuacji, gdy rozmiar zaszyfrowanego (podczas szyfrowania plik może zwiększyć swój 

rozmiar) pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do szyfrowania należy dokumenty, 

podzielić i skompresować do odpowiedniej ilości plików .zip.  

13. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

14. Zamawiający nie stosuje art. 93 ust. 1 pkt 1-4. 

15. Zamawiający nie stosuje art. 131 ust. 2, wymagając od Wykonawców złożenia oferty 

po odbyciu wizji lokalnej i sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
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XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  16.08.2022r do godz. 10:00 

2. Sposób składania ofert:  

 Za pośrednictwem Platformy miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2022r o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 

4. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawie Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 

dokumentów przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

b) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

. 

UWAGA: przed czynnością zaszyfrowania należy złożyć właściwy podpis na ofercie lub 

„paczce” (skompresowane dokumenty do jednego pliku z rozszerzeniem .zip). Zamawiający 

zastrzega, że jeśli skompresowany plik zostanie utworzony wadliwie przez Wykonawcę i nie 

zdekompresuje się, Zamawiający odrzuci ofertę. Zamawiający zastrzega, że wszystkie pliki 

zdekompresowanej oferty muszą umożliwiać odczytanie treści dokumentu. W przypadku gdy 

minimum jednego pliku nie da się prawidłowo odczytać, oferta zostanie odrzucona. Złożenie 

podpisu pod formularzem udostępnionym na e-PUAP przed wysłaniem nie wywiera skutków 

odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta, zgodnie z art. 63 ustawy 

Pzp, a nie formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać 

opatrzona właściwym podpisem.  

 

XIV.TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2022 r. o godzinie 11:00 w trybie art. 222 ustawy Pzp 

i poprzedzone zostanie informacją udostępnioną na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Jeżeli program antywirusowy, z którego korzysta Zamawiający, wykryje zainfekowany plik 

w przesłanej ofercie, zostanie ona odrzucona bez otwierania przez Zamawiającego. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o podmiotach biorących udział w postępowaniu oraz 

o cenach zawartych w ofertach, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu, zastosowanie będą miały przepisy art. 222 ust. 2 

i 3 ustawy Pzp. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 108 ust.1 pkt 1-6 

oraz dodatkowo Zamawiający wyklucza na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem 

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę: 

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

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

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa wart. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przystępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.299 Kodeksu 

karnego, 

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

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

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

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

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 

w przepisach prawa obcego; 

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

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

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

mowa w pkt 1,  

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

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

lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

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

spłaty tych należności; 

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

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe, chyba że wykażą że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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oraz 

7) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

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

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

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

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

4. Dodatkowo na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania 

wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

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

podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % 

wartości zamówienia. 

XVI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących dokumentów: 

1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.  

2) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

wymienionych w rozdziale XVII ust. 14. 

3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej Wykonawca składa:  

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
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tej procedury. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

ich złożeniem. 

b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty 

te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych wart. 118 ust.1 ustawy Pzp, przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej. 

3. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) przedstawienia w odniesieniu 

do każdego z Wykonawców dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej. 

- z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające 

dostęp do tych środków. 

4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

5.  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

UWAGA: Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 5 należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu 

do oryginału. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 6 powyżej, dokonuje w przypadku: 



ZNAK SPRAWY: ZM.PUBL .272.6.2022 

 
 

16 

 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania–odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów–odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby –odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia; 

4) pełnomocnictwa –mocodawca. 

5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz. 

6) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

XVII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki 

w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał należycie i prawidłowo min. 2 usługi nadzoru inwestorskiego, polegające 

na  nadzorowaniu budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej 

lub budynku wielorodzinnego. 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi nadzoru, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

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

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

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

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
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5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4 powyżej, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi nadzoru, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

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

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

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie 

konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału 

w postępowaniu wskazane w ust. 1 powyżej, mogą spełniać łącznie. 

11. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może 

powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum przy realizacji innego 

zamówienia publicznego, tylko wtedy, gdy bezpośrednio uczestniczył w jego realizacji. 

W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tylko zakresu 

zamówienia, w którym bezpośrednio uczestniczył. 

12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi nadzoru, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 

14. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży podmiotowe środki dowodowe 

na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w ust. 1 niniejszego rozdziału 

tj. wykaz usług wraz z załączeniem dowodów (referencje, poświadczenia, bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane) 

określające, poziom ich wykonania. Wykaz usług zaleca się sporządzić według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. 

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
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1.Wykonawca poda cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty, 

załączniku nr 1 do SWZ, jako cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto  

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

4. Cenę w ofercie należy podać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. u. z 2019 r. poz.178). Cenę należy określić 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, iż kwoty zaokrągla się 

do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 

grosza zaokrągla się do 1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług). 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę ma obowiązek: 

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

u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  

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

prowadziły do jego powstania, 

3) wskazania wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku, 

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

miała zastosowania. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych.  

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

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

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1. Cena oferty brutto za usługi  - 60% (max 60 pkt), zgodnie ze wzorem: 

Pc1= (CN/COB) x 60 

gdzie: 

C – ilość punktów w kryterium cena oferty brutto; 

CN – najniższa ofertowa cena oferty brutto (spośród ofert nie odrzuconych); 

COB – cena brutto z oferty badanej 

2. Kryterium: termin płatności faktury – 40% (max 40 pkt). PC3 obliczone będzie 

w następujący sposób: 

Płatność faktury do 7 dni – 0 pkt 

Płatność faktury do 14 dni – 20 pkt 

Płatność faktury do 21 dni – 40 pkt 

Maksymalna ilość punktów  w kryterium termin płatności faktury wynosi  40 pkt. 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca nie dokona wyboru terminu płatności faktury Zamawiający przyjmuje 

do punktacji za Wykonawcę opcję: do 7 dni, dającą 0 punktów w tym kryterium.  

W ustalonych przez Zamawiającego kryteriach (Pc1+Pc2) najkorzystniejsza oferta otrzyma 

100,00 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  
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4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert będzie przedstawiało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach. 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 577 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. 
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia przed upływem terminu, 

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

tylko jedną ofertę. 
3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w Projektowanych postanowieniach umowy. Umowa zostanie uzupełniona 

o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu: 
1) dokumentu wskazującego osoby umocowane do zawarcia umowy (dla osób prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz adresu 

zamieszkania) i okazanie pełnomocnictw o ile z okoliczności wynikałaby konieczność 

posiadania pełnomocnictwa, 
2) dokumentu wskazującego nazwę banku i rachunku bankowego, służącego do rozliczeń 

pieniężnych, zgodny z wykazem, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku VAT (tzw. „białą 

listą” podatników),  

3) dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem 

XXIII oraz § 16 PPU (zalecane jest wyprzedzające przedłożenie przez Wykonawcę projektu 

dokumentu zabezpieczenia w celu uzyskania akceptacji jego treści przez Zamawiającego, 

dotyczącej zgodności z SWZ i PPU), 
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

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

Wykonawcy ci przed zawarciem umowy są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu 

kopii umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.  
UWAGA: umowa wymieniona w ust. 5 nie może być zawarta na okres krótszy niż termin 

realizacji zamówienia na podstawie niniejszej SWZ.  
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 

albo unieważnić postępowanie. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy zawarte 

w dziale IX ustawy Pzp – „Środki ochrony prawnej”.  
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XXII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% ceny oferty. 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy/form, 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

ale przed jej podpisaniem. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy złożyć na rachunek bankowy nr: 

88109025900000000150139475 
4. Szczegółowy opis zwrotu zamieszczony jest w § 16 PPU. 

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALICZKI 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania niniejszego 

zamówienia. 

XXV. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie 

lub zaniechanie.  

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części usługi. 

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. 

Szczegóły dotyczące treści umów zawiera załącznik Nr 2 do SWZ.  

4. Zamawiający dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę nadzoru 

w branży ogólnobudowlanej. 

5. Zamawiający nie określa specyficznych wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo. 

XXVI. INFORMACJA O OGÓLNYCH ZASADACH OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH, STOSOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA MŁAWA 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych  

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 

), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych 

Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu (zwanych dalej „dane osobowe”), jest Starosta Mławski, z siedzibą w Starostwie 

Powiatowym, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail: 

starostwo@powiatmlawski.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych, można kontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatmlawski.pl. 

mailto:starostwo@powiatmlawski.pl
mailto:iod@powiatmlawski.pl
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Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze 

zm.). 

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej 

rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 

5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy 

Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencją niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych 

osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co 

skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub z odrzuceniem oferty. 

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 

 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 

 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy RODO. 

Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

 W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych, 

 Prawo przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 

 lit. c RODO.. 

XXVII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie stawia wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2. 

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94. 

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

i 8 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu Wykonawcom. 
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7. Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w niniejszym 

zamówieniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych SWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

XXIX. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zamówienia. 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

Załącznik nr 8 – Wykaz usług. 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie dla podwykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 10 - Organizacja zespołu – wykaz osób wchodzących w skład zespołu nadzoru 

inwestorskiego    
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Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTY  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI 

MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE, PROWADZONEGO W TRYBIE ART. 275 PKT 1  

pod nazwą: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej 

przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

 

 
1. Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców): 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców ........................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy/Wykonawców ........................................................................................................ 

Adres Wykonawcy/Wykonawców…………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ……………………………….................................................................................. 

adres ePUAP: …………...…………………………………………………………………… 

Wskazuję, że Zamawiający może uzyskać dostęp do dokumentów potwierdzających, że osoba 

działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych za pomocą następujących danych 

umożliwiających dostęp do tych dokumentów*): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane) lub załączyć 

do oferty odpowiedni odpis lub informację z właściwego rejestru 

NIP   ...................................................................................................................... 

REGON  ...................................................................................................................... 

e-mail: 

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

Reprezentuję: mikroprzedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / 

jednoosobowa działalność gospodarcza / osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej / inny podmiot (niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że status VAT to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany (proszę niepotrzebne 

skreślić) 

2. Dane dotyczące Zamawiającego: Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 

3. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą:: Nadzór inwestorski nad 

realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie 

przy ul. Warszawskiej  44a” 
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  składając ofertę zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na poniższych 

warunkach:  

1) Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

- cenę ryczałtową netto…………………………………………………………………….. zł 

- VAT …………………………………………………………zł  

- cenę ryczałtową brutto…………………..……………………………………………….. zł  

(słownie:......................................................................................................................................) 

4. Oświadczenie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że wybór  oferty: 

 nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 106 z późn. zm.) 

 będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 106 z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy:  
*) należy wskazać właściwe 

Uwaga: jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

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

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, 

winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego i w takim przypadku podać potrzebne informacje, 

dotyczące nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania ww. obowiązku oraz ich wartość netto PLN, stawkę podatku od towarów i usług, 

która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowania (wypełnić, jeżeli dotyczy). 

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

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

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

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

…………………………… 

5. Oferuję w kryterium: termin płatności faktury: 

 do 7 dni –  0 pkt 

 do 14 dni –   20 pkt 

 do 21 dni–   40 pkt 

Należy zaznaczyć „X” przy wybranym terminie płatności faktury.  

W przypadku braku dokonania wyboru przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje do punktacji 

za Wykonawcę opcję: do 7 dni   – 0 pkt. 

7. Poniżej wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć 

Podwykonawcom (proszę podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani, 

wypełnić, jeżeli dotyczy): 

1) część zamówienia:…………………………………………………………………….… 

Nazwa podwykonawcy: ………………………………………………………………………… 

2) część zamówienia:………………………………………………………………………. 

Nazwa podwykonawcy: ………………………………………………………………………… 

Nazwa podwykonawcy: ………………………………………………………………………… 

8. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie 30.10.2023 r.. 
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9. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

do dnia 16.09.2022 r. 
10. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SWZ i przyjmuję 

je bez zastrzeżeń oraz że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej 

oferty i wykonania zamówienia. 

11. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 

na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonych do SWZ 

Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) oraz przed zawarciem umowy, do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na warunkach wskazanych w SWZ i PPU. 

12. Oświadczam, że następujące dokumenty, załączone do oferty, stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania (wypełnić, jeżeli dotyczy):  

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………  

UWAGA: 

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność przedłożenia uzasadnienia dla powyższego 

zastrzeżenia.  

13. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją, zawartą w rozdziale XXVI SWZ oraz 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwanym RODO. 

14. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości: ………………………………………………………. w formie:………………. 

15. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: nie dotyczy. 

16. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się 

do przekazania dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 

UWAGA: Ofertę stanowią następujące dokumenty: 
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

na podstawie załącznika nr 10 pod nazwą: ORGANIZACJA ZESPOŁU – WYKAZ OSÓB 

WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO.  

 

Do oferty załączamy:  

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Postanowienia umowne 

 Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 

 

Zawarta w Mławie w dniu ………………… r., pomiędzy: 

Powiatem Mławskim 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

06-500 Mława  

NIP 569-176-00-40 

Reprezentowanym przez : 

Zarząd Powiatu Mławskiego 

……………. - Starostę Mławskiego 

………………- Wicestarostę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …………………… 

Zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

Firmą: 

 

………………………………………………….. 

reprezentowaną przez 

 

zwaną dalej Wykonawcą.  

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym  na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, została zawarta 

umowa [dalej jako „umowa”] 

  

 

§ 1 

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania, które jest konsekwencją 

zamówienia publicznego zm.publ.272.6.2022, realizowanego na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej 

„ustawą Pzp, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Budowa Sali 

Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

§ 2 
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1. Zamawiający powierza Wykonawcy, zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania, o którym 

mowa w § 1, w celu prowadzenia nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzonych robót 

budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Zakres obowiązków Wykonawcy: 

1) podczas realizacji kontraktu na roboty: 

a) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 

procesu i Zamawiającym; 

b) monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem technicznym, finansowym 

i organizacyjnym, 

c) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych 

razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu 

usuwanie takich problemów, 

d) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu,  

e) nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie między innymi fizycznego i finansowego 

postępu robót, 

f) współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu kontraktem, 

g) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą 

się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) 

oraz zabezpieczenie jego interesów. 

2) podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania: 

a) po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad, lecz nie dłużej niż przewiduje 

to końcowa data kontraktu, Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji 

gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów.  

b) w szczególności, zadania te zawierają: 

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę; 

- wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy; 

- zatwierdzenie rozliczenia kontraktu, 

- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu. 

3) Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących 

czynności:  

a) Inspektor w branży ogólnobudowlanej zapewni nadzór inwestorski i będzie wizytował 

budowę nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu lub częściej w przypadku takiej konieczności np. 

odbioru robót ulegających zakryciu zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę potwierdzając 

wizytę w dzienniku budowy. Pozostali Inspektorzy z zespołu będą wizytowali budowę  

w częstotliwości niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi także potwierdzając wizytę  

w dzienniku budowy. 

- Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych 

Inspektorów Nadzoru w przypadkach uzasadnionych koniecznością prawidłowego wykonania 

zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym pobytem 

Inspektorów na placu budowie a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków 

Zamawiającego. 

- Nieobecność Inspektorów Nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robót 

w częstotliwości wskazanej w ppkt a) oraz na wezwanie Zamawiającego lub pełnienie 

obowiązków inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego jest traktowane 

jako przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy i oprócz naliczenia kar umownych 

z tego tytułu może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

b) pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa 

Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez 
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zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane przez polskie Prawo 

Budowlane, 

c) monitorowanie postępu robót, 

d) organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych, o których 

zawiadamia Zamawiający na min. 3 dni przed datą jej ustalenia lub w trybie natychmiastowym 

w przypadkach uzasadnionych, minimum raz na dwa tygodnie, na placu budowy oraz 

przygotowanie notatek w celu utrwalenia podjętych decyzji o każdym zagadnieniu, które 

wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów z narad. Wykonawca jest zobowiązany 

do oddelegowania branżowych Inspektorów Nadzoru do uczestnictwa w naradach  

a Zamawiający w przypadkach uzasadnionych tj. stwierdzenia wykonywania robót niezgodnie 

z umową lub projektem lub w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu lub mieniu, ma prawo 

wezwania branżowych Inspektorów Nadzoru do niezwłocznego stawienia się na placu budowy, 

- na czas urlopu lub nieobecności danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest 

do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (osoba zastępująca powinna spełniać 

wymagania określone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

e) przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych 

sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka 

potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi, 

f) przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego, 

g) przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót 

zamiennych, 

h) ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,  

i) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania 

i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską, 

j) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw Wykonawcy, 

sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd.,  

k) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, 

na prośbę Zamawiającego,  

l) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 

zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny 

zgodnie z warunkami kontraktu, 

ł) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając 

w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę, 

m) szacowanie i weryfikowanie robót koniecznych zaproponowanych przez Wykonawcę, 

w zakresie rzeczowym i finansowym, 

n) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót, 

o) negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco 

wszystkich robót z poza harmonogramu, 

p) przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego 

wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

q) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek 

i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu, 

r) skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie 

uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie 

obiektu,  

s) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiającego, 

t) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji i problemów narastających podczas 

robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 
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u) zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

w) asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów 

i zezwoleń, 

x) zatwierdzenie protokołów przerobowych, 

y) wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji i przekazanie 

jej na nośniku CD Zamawiającemu, po zakończeniu pełnienia funkcji inspektora wiodącego. 

4) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy nadzorującego kontrakt zawiera również:  

a) prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi 

pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z: 

- pozwoleniem na budowę, 

- dokumentacją techniczną, 

- obowiązującymi przepisami prawa, 

- zasadami wiedzy inżynierskiej, 

- założeniami finansowymi kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania 

kwoty kontraktu. 

- regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań Wykonawcy 

w aspekcie jego zobowiązań wynikających z kontraktu, 

- informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach 

i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji kontraktu; 

- sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji niezbędnych rysunków, projektów i innych 

dokumentów kontraktowych, 

- sprawdzanie załączników przerobowych przedkładanych przy fakturach, 

- polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami kontraktu, 

- wydawanie lub egzekwowanie wydawania od zobowiązanych stron, wszystkich dokumentów 

żądanych przez Zamawiającego i instytucje finansujące, 

- zapewnienie zgodności realizowanych prac, dostaw i usług z kontraktem, 

- organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych na budowie wraz 

ze sporządzaniem protokołów z tych spotkań, 

- monitorowanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów, 

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i przedkładanie kompetentnym organom dokumentacji powykonawczej, 

- informowanie w trybie natychmiastowym wszystkich kompetentnych organów o wszelkich 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach związanych z kontraktem, 

- uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych, 

- wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu 

realizacji kontraktu zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań kontraktu oraz zgodnie 

z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym, 

- przygotowanie i przesyłanie wszelkich wymaganych raportów i sprawozdań, 

- nadzór nad rozruchem poszczególnych instalacji oraz przegląd kompletnej dokumentacji 

powykonawczej i przedłożenie jej Zamawiającemu razem z inną dokumentacją związaną 

z nadzorowanymi pracami w postaci uzgodnionej z Zamawiającym, 

- zestawienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Zamawiającym przy 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

3. Wykonawca powinien uwzględnić niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych 

specjalistów (eksperci krótkoterminowi), którzy mogą być niezbędni do właściwej 

implementacji tego kontraktu. 
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§ 3 

1. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2023 r.,, nie krócej niż do czasu faktycznego 

zakończenia robót i rozliczenia końcowego inwestycji, będącej przedmiotem nadzoru a także 

w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony 

lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany 

będzie nadzór. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu. 

3. Wykonawca będzie miał prawo i obowiązek pełnić swą funkcję w systemie ciągłym w dzień 

i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu. 

                § 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1)  zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

regulowania należności za wykonywane usługi nadzoru, 

2)  przekazania Wykonawcy aktualnej i kompletnej dokumentacji technicznej i zezwolenia 

na realizację robót. 

§ 5 

1. Za wykonanie zakresu umownego prac określonego w § 2, ustala się wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie: 

netto: ……. zł  

stawka podatku VAT: 23% 

podatku VAT: …….. zł 

brutto: ……………… zł (słownie: ……………………………………………. ………/100). 

2. Ustala się płatności częściowe na podstawie faktur częściowych w dwóch częściach 

tj.: pierwsza płatność stanowiąca 30% kwoty wskazanej w pkt. 1 po wykonaniu I Etapu zadania  

na podstawie protokołu odbioru częściowego robót, druga pozostała płatność na podstawie 

faktury końcowej po dokonanym odbiorze końcowym robót budowlanych.  

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane w rachunku.  

4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą 

być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/ zwolnionym/ niezarejestrowanym płatnikiem 

podatku VAT. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT będzie uiszczane 

z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności na rachunek bankowy Wykonawcy 

o numerze …………………………………….., do którego jest prowadzony rachunek VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, iż niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zmianie rachunku 

bankowego.  

8. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, iż do nowego rachunku 

bankowego, o którym mowa w ust. 7 będzie prowadzony rachunek VAT. 

9. Zmiana numeru rachunku płatniczego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie 

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku podania błędnego 

rachunku płatniczego, ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, iż wskazany w ust. 6 rachunek 

bankowy jest zgodny z wykazem, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (tzw. białą listą 

podatników). 

11. Zamawiający nie odpowiada za niedokonanie płatności w terminie, jeżeli zwłoka wynika 

z braku zapewnienia przez Wykonawcę, będącego czynnym podatnikiem VAT, możliwości 
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dokonania płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, w szczególności 

z powodu braku rachunku VAT do podanego rachunku bankowego.  

12. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT, 

w przypadku zamieszczenia na niej rachunku płatniczego, nie znajdującego się na „białej 

liście”. Wykonawca zrzeka się odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również odsetek 

za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres pomiędzy datą zapłaty wskazaną 

na fakturze, a datą zapłaty wynagrodzenia dokonaną po doręczeniu przez Wykonawcę faktury 

VAT z numerem rachunku bankowego znajdującego się na „białej liście”. 

13. W przypadku wykonania usługi będącej przedmiotem umowy przez Podwykonawców, 

o których mowa w §9 umowy, zapłata należności za wykonane usługi będzie następująca: 

1) Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię 

przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres usług nadzoru oraz 

oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres 

usług, 

2) Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 14 dni od dnia otrzymania faktury 

przez Wykonawcę od Podwykonawcy, która może być wystawiona po zakończeniu całości 

robót i odbiorze końcowym nadzorowanego zadania, 

3) Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą 

tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.  

 

§ 6 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia 

w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy i jeśli jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania umowy, ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie 

przepisów prawnych zmieniających przepisy prawne z dnia podpisania niniejszej umowy, 

w zakresie wynagrodzenia pozostającego proporcjonalnie do wartości zakresu robót 

pozostających do wykonania, nad którymi będzie sprawowany nadzór:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto wskazane 

w umowie, ulegnie stosownej zmianie, o kwotę różnicy wynikającej ze zmienionej stawki 

podatku VAT (kwota netto nie ulegnie zmianie) – dotyczy to części wynagrodzenia za pełnienie 

nadzoru nad robotami, które w dniu zmiany stawki podatku VAT, pozostały do wykonania, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika 

ze zmiany przepisów prawa, dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Zmiana dopuszczalna jest jeżeli Wykonawca: 

- wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, wskazującą szczegółową analizę porównawczą 

kosztów (przed i po nowelizacji), stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku 

ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty, w tym oświadczenia dla celów 

podatkowych i ZUS. 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę 
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- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynęła na wysokość tych 

kosztów.  

3) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, jeśli Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, 

dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę, o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej;  

4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika 

ze zmiany przepisów prawa, dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 

- wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, wskazującą szczegółową analizę porównawczą 

kosztów (przed i po nowelizacji), stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku 

ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty, w tym oświadczenia dla celów 

podatkowych i ZUS, 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów płynęła na wysokość tych kosztów.  

5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy 

wynika ze zmiany przepisów prawa, dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli 

Wykonawca: 

- wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, wskazującą szczegółową analizę porównawczą 

kosztów (przed i po nowelizacji), stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku 

ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty, w tym oświadczenia dla celów 

podatkowych i ZUS, 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów płynęła na wysokość tych kosztów.  

2. W razie wystąpienia okoliczności opisanych ust. 1 każda ze stron uprawniona będzie 

do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone 

w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ 

zmiany na koszty wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku 
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akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać 

od dnia doręczenia żądania i sporządzenia aneksu. 

3. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z uwzględnieniem 

następujących reguł:  

1) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany 

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego obowiązujący w miesiącu, w którym 

upłynął termin składania ofert, 
2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w ust. 3 pkt 1), uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktów procentowych;  

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 

15% wartości netto wynagrodzenia określonego § 5 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 

mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku 

ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 

o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 

złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, 

że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny 

wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany a uprawnienie to wygasa po upływie miesiąca od dnia zakończenia 

budowy, udokumentowanym protokołem odbioru końcowego robót.  

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane nie częściej niż raz w roku 

kalendarzowym poprzez zestawienie kosztów świadczenia poszczególnych robót oraz 

wskaźnika o którym mowa w ust. 3 pkt 1) Strony będą uprawnione do wnioskowania 

o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik o którym mowa w ust. 3 pkt 1) 

ulegnie zmianie o minimum 10 punktów procentowych w stosunku do miesiąca w którym 

dokonano poprzedniej zmiany.  

6. Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć 

wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego 

w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany 

wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku 

obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia 

wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio 

do Zamawiającego.  

7. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie 

obowiązywać od dnia podpisania aneksu. 

8. Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany 

jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.  

9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapis ust. 3 – 5 Wykonawca 

zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania 

powyższej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz 

przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. 

10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego 
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w § 5 ust. 1.  

§ 7 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest: 

 P. Dariusz Makowski  – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska 

P. Jolanta Gołębiewska – Inspektor w Wydziale Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska 

2. Wykonawca wskazuje następujące osoby odpowiedzialne za sprawy związane z realizacją 

umowy nadzoru: ……………………………………... 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca opóźnia się z podjęciem obowiązków nadzoru określonych w § 2 umowy i ich 

wykonywaniem, a w szczególności: 

1) nie przystąpił do sprawowania obowiązków nadzoru w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy,  

2) zaniechał sprawowania obowiązków nadzoru nieprzerwanie przez okres 7 dni. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje obowiązki nadzoru 

nierzetelnie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności niezgodnie z dokonanymi 

uzgodnieniami. Wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad 

wykonanym zakresem robót proporcjonalnie do ich udziału w całości zadania. 

3. Ustalenie wartości, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba 

że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas 

Zamawiający dokona oszacowania wykonania części umowy jednostronnie na ryzyko 

Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 powinno zostać 

złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od umowy.  

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 8 ust.1 

pkt. 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1, 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) za przerwę w realizacji obowiązków nadzoru trwającą dłużej niż 7 dni spowodowaną 

przyczyną zależną od Wykonawcy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 3 dni. 

2. Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Górny limit kar umownych, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający stanowi 

wysokość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość i terminowość usług nadzoru 
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wykonywanych przez podwykonawców. 

2. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy 

Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców 

do realizacji usługi nadzoru, do pisemnej akceptacji projektów umów, których postanowienia 

nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia 

projektów umów z podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw 

lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. 

Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje 

się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu 

lub zastrzeżeń.  

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy 

o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
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§ 11 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia informacji 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób 

trzecich wyłącznie za zgodą Stron. 

§ 13 

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy 

dla miejsca wykonywania umowy.  

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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  Załącznik nr 3 do SWZ 

Wykonawca:   

 

………………………………….………………………………….. 
pełna nazwa/firma 
………………………………….………………………………….. 
adres 

………………………………….………………………………….. 
 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………… 
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacj 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej zwana ustawą Pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Nadzór 

inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

 

1. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych za pomocą następujących danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów*): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….… 
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane)  

W przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności określonych 

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

skutkująca wykluczeniem z postępowania to Wykonawca zobowiązany jest wskazać w 

niniejszym oświadczeniu (poniżej) tę okoliczność i udowodnić Zamawiającemu, że spełnił 

łącznie przesłanki określone w art.110 ust. 2 ustawy Pzp.  

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

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). 

2. OŚWIADCZENIE O PODMIOTACH UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następujących podmiotów, tj.:  
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…………………………………………………………………….…………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę oraz adres) 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu 

Wykonawcy. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Podmiot udostępniający zasoby:   

………………………………….………………………………….. 

pełna nazwa/firma 

………………………………….………………………………….. 

adres 

………………………………….………………………………….. 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej zwana ustawą Pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.:  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

1. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać z bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych za pomocą następujących danych umożliwiających dostęp 

do tych dokumentów*): 

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

………………………………………………………………………………………………… 
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane)  

 

2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału 

w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania 

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Wykonawca: 

(należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie) 

  

 

………………………………….………………………………….. 

pełna nazwa/firma 

………………………………….………………………………….. 

adres 

………………………………….………………………………….. 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW 

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Z KTÓREGO WYNIKA KTÓRE USŁUGI  

WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nadzór inwestorski 

nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w 

Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

 

Oświadczam/y, że:  

 

1. Wykonawca ………………………….……………………………………………… wykona 

następujące usługi 

(nazwa Wykonawcy) 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Wykonawca ………………………….……………………………………………… wykona 

następujące usługi 

(nazwa Wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 
 

 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania 

w imieniu Wykonawców. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania 

pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. 

Warszawskiej  44a”,w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego,  

w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6, art. 109 ust. 1 pkt. 4 

ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

 

……………………….., dnia …………………. 

 

WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………….………… 

                                        (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, 

że: 

1) * aktualne są informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 

ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 

108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą;  

2) * następujące informacje zawarte przeze mnie w oświadczeniu, złożonym wraz z ofertą, 

o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 

ustawy Pzp, są nieaktualne w następującym zakresie ………………………. (podać 

mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych powyżej 

w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego). 

* - niepotrzebne skreślić 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania 

w imieniu Wykonawcy. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

Informacja: Zobowiązanie składa tylko ten Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

Ja 

 ___________________________________________________________________________  

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

 

działając w imieniu i na rzecz 

 ___________________________________________________________________________   

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

(nazwa Wykonawcy) 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

b) sposób udostępnienia Wykonawcy i sposób wykorzystania przez Wykonawcę moich 

zasobów będzie następujący: 

c) okres udostępnienia Wykonawcy moich zasobów będzie następujący: 

d) zrealizuję usługę nadzoru (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu) 

w następującym zakresie: 

 

 

 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania 

w imieniu Zobowiązanego. 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

Wykonawca:  ………………………………….………………………………….. 

pełna nazwa/firma ………………………………….………………………………….. 

Adres ………………………………….………………………………….. 

reprezentowany przez: ………………………………………………………………… 

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji                                                                                                                    

 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

 

WYKAZ USŁUG 

Wykaz usług,  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

Wykaz musi zawierać usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia określone przez 

zamawiającego w formularzu ofertowym. 

 

Lp. 
Rodzaj usługi i nazwa 

inwestycji  

Wartość usługi  

brutto 

Data wykonania 

usługi 

Miejsce wykonania 

usługi 

Nazwa dowodu 

potwierdzającego, 

że usługi zostały 

wykonane w 

sposób należyty 

 

 

     

 

 

     

 

Do wykazu należy załączyć dowody określające, że usługi wskazane w wykazie zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenia wykonawcy.    

 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania 

w imieniu Wykonawcy. 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

Podwykonawca:   

 

………………………………….………………………………….. 
pełna nazwa/firma 
………………………………….………………………………….. 
adres 

………………………………….………………………………….. 
 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………… 
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej zwana ustawą Pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Nadzór 

inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych za pomocą następujących danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów*): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….… 
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane)  

W przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności określonych 

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5  lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, skutkująca wykluczeniem 

z postępowania to Podwykonawca zobowiązany jest wskazać w niniejszym oświadczeniu 

(poniżej) tę okoliczność i udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone 

w art.110 ust. 2 ustawy Pzp.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……… 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania 

w imieniu składającego oświadczenie. 
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Załącznik Nr 10 do SIWZ 

 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU – WYKAZ OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD 

ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

………………………………………………………………………………………………

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

Nazwa i adres wykonawcy 

 

Wykaz osób wchodzących w skład zespołu nadzoru inwestorskiego: inspektor nadzoru 

(wiodący) i inspektorzy nadzoru poszczególnych branż. 

 

Lp. Nr uprawnień Branża 

Doświadczenie 

w kierowaniu robotami 

lub pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru 

(w latach – min. 5 lat) 

Zakres czynności 

i odpowiedzialności 

1.      

2.      

3.      

 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania 

w imieniu Wykonawcy. 
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