Dokumenty przetargowe na:
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją
p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja
budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz
z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast,
Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich .
Przedmiot główny: CPV 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego.
Rodzaj zamówienia:

Usługa
Lokalizacja:

Nowy Targ
Zamawiający:

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).
Zawartość dokumentacji:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1. Oferta przetargowa.
2. Projekt umowy.
3. Formularz oświadczenia wykonawcy dotyczący spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
4. Formularz oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia
z postępowania.
5. Wykaz usług.
6. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zdolności zawodowej.
7. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
8. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
10. Informacja dotycząca grupy kapitałowej.

lipiec 2019 r.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nasz znak ZP.271.32.2019
Nowy Targ 24.07.2019r.
I. Nazwa i adres zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia.
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
www.nowytarg.pl
email: umnt@um.nowytarg.pl
zwana dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, na
pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski
Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie
11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja
budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem
otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1
Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich.
Przedmiot główny: CPV 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego.
2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
1/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę rozbudowę i nadbudowę
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek
Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie
11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
2/ dokumentacji projektowej wykonanej przez: Pana Jarosława Głoska PA&B Pracownia
Architektoniczna ul. Krecia 7 91-510 Łódź,
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3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa znajduje się
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miasta
Nowy
Targ
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/216826
4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego
wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej
jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych
oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.
5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania od wprowadzenia na plac
budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia
odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych
31 marca 2021r.). Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas
trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót (7 lat).
6. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru
posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w następujących specjalnościach:
1/ konstrukcyjno-budowlanej,
2/ inżynieryjnej drogowej,
3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
4/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
5/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz dysponowanie osobą/ osobami do sprawowania nadzoru nad dostawą i montażem
wyposażenia multimedialnego, systemu nagłośnienia, technologii teatralnej, oświetlenia
scenicznego, oraz elementów wyposażenia akustycznego.
7. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy
spośród inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego (preferowany inspektor
nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej).
8. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności
określonych w art. 25, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186 ), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z
dokumentacją projektową.
9. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
1/ wykonywania czynności nadzoru zgodnie z :
a) Prawem budowlanym,
b) Prawem zamówień publicznych,
c) umową, sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
2/ pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę
nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, każdy pobyt na budowie
w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy.
Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na budowę na
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wezwanie zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie 24 godz. od telefonicznego
powiadomienia.
Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku przekroczenia terminu godzin stawienia się
na wezwanie telefoniczne,
3/ w razie konieczności codziennego telefonicznego kontaktu z zamawiającym w bieżących
sprawach inwestycji,
4/ kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy
i utrzymania porządku na terenie budowy, wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich
niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP,
p.poż. oraz sztuką budowlaną,
5/ udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących
inwestycji,
6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę
robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
7/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi
postępu robót, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie oryginału
zamawiającemu i jego kopii pozostałym uczestnikom narad,
8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie
z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów
równoważnych przez projektantów i zamawiającego),
10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
11/ zgłaszania projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub zamawiającego
do rozwiązań projektowych i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub
wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu zamawiającego i jego udziale
w podejmowanych ustaleniach,
12/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej
i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie
wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
13/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami
wykonania przedmiotu inwestycji,
14/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
15/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych
i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź
firmę,
16/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych
sporządzanych przez wykonawcę robót,
17/ weryfikowania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków powykonawczych
sporządzanych przez wykonawcę robót,
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18/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych
wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
19/ poświadczania usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
20/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie
ilości i wartości wykonanych robót, w oparciu o kosztorys ofertowy i harmonogram robót,
sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót
dokumentów, wymaganych do odbioru w tym kosztorysów powykonawczych, uczestnictwo
w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy
nadzoru budowlanego,
21/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
22/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
23/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania
przez jakąkolwiek ze stron,
24/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji
i wymaganych przez zamawiającego,
25/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją
inwestycji,
26/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
27/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
28/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną
osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy,
29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą
robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych
związanych z realizacją zadania,
30/ zapoznania się z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Monitorowania, przestrzegania zobowiązań
zamawiającego w nich zawartych dotyczących realizacji i rozliczenia robót budowlanych,
31/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,
32/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
33/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego
wynikających z umowy,
34/ uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym
oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
10. Inspektorowi nadzoru nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw
zamawiającego.
11 Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych
nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, który podejmuje decyzje co do zlecenia tych
robót wykonawcy.
12. Inspektorowi nadzoru nie wolno wydawać wykonawcy robót poleceń wykonywania
jakichkolwiek robót dodatkowych nie objętych umową o roboty budowlane.
13. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z inspektorem nadzoru celem umożliwienia
mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu
informacji i wyjaśnień oraz udostępniać potrzebne dokumenty.
14. W dniu podpisania umowy zamawiający przekaże inspektorowi nadzoru dokumentację
projektową na podstawie protokołu przekazania potwierdzonego przez obie strony.
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15. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
17. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany nadzór będzie następować sukcesywnie po
złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawcę oraz na
podstawie protokołów odbioru czynności nadzoru inwestorskiego podpisanych przez obie
strony, w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych i odebranych robót w
stosunku do ich całkowitej wartości określonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
18. Wykonawca w tym inspektor nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie
decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego.
III. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia wskazanych zamówień.
V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia.
- rozpoczęcie - data podpisania umowy
- zakończenie - data końcowego odbioru robót budowlanych (planowane zakończenie
robót budowlanych do 31 marca 2021)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zwany dalej wykonawcą związany będzie umową do
końcowego odbioru robót i ich ostatecznego rozliczenia finansowego, a także do końca
okresu gwarancyjnego obejmującego nadzorowane roboty (7 lat).
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu /art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8/,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
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Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku.
2b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku.
2c) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie usług
związanych z nadzorowaniem robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł, w
tym jednej o wartości powyżej 10 mln zł odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia lub podobnych na łączną kwotę co najmniej
20 mln zł oraz wykaże, że co najmniej dwie najważniejsze z tych usług zostały
wykonane należycie.
b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji
niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
─ posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
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 lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
(wypełniony i podpisany załącznik nr 6 i 8 do SIWZ).
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3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019r. poz. 498),
2/ który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca 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.
2. Wykonawcy którzy nie udowodnią nie podlegania wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 i 8 ustawy będą
wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt
1 i 8 ustawy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ,
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania - wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ,
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale IX ust 1 i 2 zawierające informacje o tych podmiotach.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
wypełnia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust 2 w zakresie dotyczącym
podwykonawców.
6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy. W celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
(jeżeli postępowanie nie zostanie unieważnione) zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1/ wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem co najmniej dwóch dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie /według załącznika nr 5 do SIWZ/,
2/ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami /według załącznika nr 7 do SIWZ/,
3/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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4/ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
5/ oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz.
1170 z późn. zm.) /według załącznika nr 9 do SIWZ/,
6/ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy..
10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona i który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 8 pkt 3, 4, 5 i 6.
11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544
i 1669).
12. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wypełniony i podpisany załącznik
nr 10 do SIWZ.
11. Inne wymagane przez zamawiającego dokumenty/oświadczenia:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zdolności technicznej i zawodowej.
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X. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 9 pkt 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów o których mowa powyżej innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze.
1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy ustawy oraz zapisy niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(e -mail).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Korespondencję w formie faksu należy kierować na numer 18 26 623 12.
4. Korespondencję drogą elektroniczną (e-mail) należy kierować na adres:
umnt@um.nowytarg.pl.
5. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami /udzielenia
wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ są:
1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia
mgr Olgierd Pustówka, inż. Piotr Pudzisz,
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2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych
mgr inż. Krzysztof Iskra.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym
mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
XIII. Materiały przetargowe.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej
zamawiającego www.nowytarg.pl, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
XIV. Wymagania dotyczące wadium.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniądzu,
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3/ gwarancjach bankowych,
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2019r. poz. 310).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego:
Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A
konto nr 08124015741111000007897577.
Kserokopię wpłaty lub kserokopię wadium w innej formie należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu (poręczenie, gwarancja)
zatwierdzonej przez zamawiającego, odpowiednie dokumenty w formie oryginału muszą być
złożone za potwierdzeniem u Pani mgr Ewy Balickiej pok. 108 I p. w terminie składania
oferty. Przyjęcie dokumentu przez Wydział Finansowy nie jest jednoznaczne z poprawnością
złożonego wadium.
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5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 20 sierpnia 2019r., do godz. 09.30.
Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie
termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert.
7. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.
XV. Zwrot i utrata wadium.
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
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XVI. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1 do SIWZ),
2) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu (wymienione w rozdziale IX ust. 1 SIWZ ),
3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wymienione w rozdziale
IX ust. 2 SIWZ ),
4) wskazanie przez wykonawcę części zamówienia których wykonanie zamierza powierzy
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, (o ile są znane),
(na formularzu ofertowym).
5) wraz z ofertą należy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli na zasoby takiego
podmiotu powołuje się wykonawca.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez
zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez
wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami
opracowanymi przez zamawiającego.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy:
7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, przy czym dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty
potwierdzające brak istnienia podstaw do wykluczenia (także po wezwaniu przez
zamawiającego do uzupełnienia) winny zostać złożone, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej w postaci papierowej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem własnoręcznym podpisem.
8. Jeżeli korespondencja przekazywana jest drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
9. Określone w Rozdziale IX dokumenty i oświadczenia winny być złożone w sposób
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993).
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w w/w rozporządzeniach składane są
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w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą:
1) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem),
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
12. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII i IX SIWZ.
13. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)
była ponumerowana kolejnymi numerami.
14. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą
być podpisane (lub parafowane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.
Podpis (parafa) winien być złożony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby).
16. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie
nieprzejrzystej folii, i oznaczone klauzulą:
NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu
zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak
wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje
jawnością całej oferty.
Wykonawca obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 pokój nr 101
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta Nowy Targ
Sekretariat Burmistrza pok. nr 101
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ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
2. Termin składania ofert.
20 sierpnia 2019r.
do godz. 9.30
wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone bez otwierania.
3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem „Oferta
w sprawie przetargu nieograniczonego na pełnienie czynności Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja
i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z
zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja
głównych ośrodków miejskich - nie otwierać przed dniem 20 sierpnia 2019r., wewnętrzna
koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1/ zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 20 sierpnia 2019r.
o godz. 10.00 w pokoju 117 w siedzibie zamawiającego,
2/ otwarcie ofert jest jawne,
3/ bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
4/ podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XIX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług, oraz wszystkie usługi nie wymienione a niezbędne do zrealizowania
przedmiotu zamówienia,
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
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3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały
okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany
stawki podatku od towarów i usług.
4.Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł),
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
5. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności przyjmuję się
kwotę podaną słownie.
XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących zasad:
1. Cena
2. Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru
w specjalności konstrukcyjno budowlanej
3. Czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia

- 60 %
- 20 %
- 20%

1/ Kryterium cena.
W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak
najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba
Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 pkt x waga kryterium 60%
punktów
Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej
liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
2/ Kryterium doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno
budowlanej.
Gdzie:
D – doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej
oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych
a) doświadczenie zawodowe to jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności
konstrukcyjno budowlanej na 1 budowie – 0 pkt,
b) doświadczenie zawodowe to jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności
konstrukcyjno budowlanej na 2 lub 3 budowach – 50 pkt,
c) doświadczenie zawodowe to jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności
konstrukcyjno budowlanej na 4 i więcej budowach – 100 pkt
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Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 20%.
3/ czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia
W kryterium czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia (G), w którym
zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (czas),
zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba
zdobytych (G) =
punktów

Gb
----------- x 100 pkt x waga kryterium 20%
Gmax

Gdzie:
Gb – czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia oferty badanej wśród
ofert nie odrzuconych
Gmax – najdłuższy czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia
20 % – procentowe znaczenie kryterium czasu pobytu inspektora nadzoru na budowie w
ciągu tygodnia
Uwaga:
Minimalny czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia, jaki może wskazać
wykonawca wynosi 5 godzin.
Maksymalny czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia, jaki może
wskazać wykonawca wynosi 10 godzin. Jeżeli wykonawca wskaże czas pobytu inspektora
nadzoru na budowie w ciągu tygodnia dłuższy niż 10 godzin, zamawiający przyjmie do
wyliczeń czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia wynoszący 10 godzin.
W przypadku podania czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia
krótszego niż 5 godzin zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W ofercie czas pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia należy podać w
godzinach.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie długości czasu pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia oferty
badanej wśród ofert nieodrzuconych przez najdłuższy czas pobytu inspektora nadzoru na
budowie w ciągu tygodnia wskazany przez wykonawcę i pomnożenie tak otrzymanej liczby
przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 20%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną
według wzoru:
Liczba zdobytych punktów = C + D + G
XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:
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1/ dostarczenia zamawiającemu oświadczenia inspektorów wszystkich specjalności
o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kompletem wymaganych
dokumentów, w formie wymaganej do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w
organach nadzoru budowlanego.
2/ złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, /jeżeli oferta wspólna złożona
została przez dwóch lub więcej wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.
XXIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.
Jedyną walutą, w której będą prowadzone rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym
jest PLN.
XXIV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
1.Wyniki postępowania zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom oraz udostępnione na
stronie internetowej.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
XXV. Zmiany postanowień umowy.
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
2. W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej
umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1/ zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na pisemny wniosek
zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
2/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek
wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a/ wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego,
b/ działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie
jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy
w należyty sposób,
c/ wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonawcy
wykonanie robót,
d/ opóźnienie w przekazaniu terenu robót,
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3/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących
firmę, - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody
zamawiającego,
4/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na
wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
5/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług pozostałej do zapłaty należności
wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego
aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.
XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zmówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne
przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
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11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo Pocztowe (Dz. U.
z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XXVII. Unieważnienie przetargu.
Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XXVIII. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym
o decyzji zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu
wyników przetargu.
XXIX. Informacje uzupełniające.
1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy
ustawy - Kodeks cywilny.
XXX. Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 12 00,
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie czynności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym
Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja
głównych ośrodków miejskich znak: ZP.271.32.2019 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego,
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”,
5. Pani/Pana 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 przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) 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,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

..................................................…
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załącznik nr 1 do SIWZ
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa/Firma................................................................................................................................
Adres/Siedziba.............................................................................................................................
Nr telefonu/faks………………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej...........................................................................…………………..
nr NIP...........................................................................................................................................
nr REGON...................................................................................................................................
Wykonawca jest przedsiębiorcą*
□ małym
*- zaznaczyć właściwe

□ średnim

Uwaga:
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2019 poz. 1292)

Osoba upoważniona do kontaktów: .......................................................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko, imię ...................................................................................................
Telefon ...................................................... faks .................................................

O FE R TA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na
pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski
Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie
11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich podejmuję się wykonania zamówienia
w pełnym zakresie.
1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową
w wysokości ........................zł brutto, (słownie brutto ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………….)
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w tym obowiązujący podatek VAT
2. Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym projektem umowy.
3. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie:
- rozpoczęcie - data podpisania umowy
- zakończenie - data końcowego odbioru robót budowlanych (planowane zakończenie robót
budowlanych do 31 marca 2021)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zwany dalej wykonawcą związany będzie umową do
końcowego odbioru robót i ich ostatecznego rozliczenia finansowego, a także do końca
okresu gwarancyjnego obejmującego nadzorowane roboty (7 lat).
4. Oświadczam, że inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, którym będę
dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia pełnił tę funkcję na:
□ na 1 budowie

□ na 2 lub 3 budowach

□ na 4 i więcej budowach

*-odpowiednie zaznaczyć
Na potwierdzenie powyższego podaję:
nazwę obiektu, zakres i miejscowość gdzie inwestycja była realizowana
1/ ......................................................................................................................................…
2/ ......................................................................................................................................…
3/ ......................................................................................................................................…
4/ ......................................................................................................................................…
5/ ......................................................................................................................................…
6/ ......................................................................................................................................…
5. Oświadczam, że inspektor nadzoru, którym będę dysponował przy realizacji niniejszego
zamówienia będzie przebywał na budowie …………… godzin w ciągu tygodnia.
6. Następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom:
......................................................................................................................................…
......................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………..
/zakres usług i nazwa podwykonawcy/
7. Oświadczam, że znane mi są:
- zakres i warunki techniczne robót objętych usługą nadzoru inwestorskiego,
- załączony projekt umowy.
8. Przyjmuję warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.
9. Przyjmuję zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zastrzeżeń.
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10. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiającego,
11. Wadium o wartości 6 000,00 PLN zostało wniesione w dniu .................................
formie ...................................................., które to /dotyczy formy pieniężnej/ po zakończeniu
postępowania przetargowego należy zwrócić na konto..............................................................
12. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego, nie będę zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
13. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania faksem lub drogą elektroniczną,
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli
zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.
14. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę
(rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.
15. Dokumenty, które zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych dostępne są:
1/ …………………………………………………………………………….
2/……………………………………………………………………………..
16. Oferta zawiera informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, które zostały
odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zapisem Rozdziału XVII ust. 11 SIWZ
□ tak
□ nie
*-odpowiednie zaznaczyć
17. Oferta jest zszyta, została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ....... do nr ............
18. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ..........................................................
2/ ..........................................................
3/ .......................................................…
…........................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
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ZP.271.32.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt umowy nr ....../2019
W dniu ……………….2019r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ mającą
siedzibę w Nowym Targu, ul. Krzywa 1 reprezentowaną przez
mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta Nowy Targ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
zwaną dalej w tekście „zamawiającym”
a
reprezentowaną przez:
zwaną dalej w tekście „wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje pełnienie czynności Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja
i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz
z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja
głównych ośrodków miejskich.
2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
1/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę rozbudowę i nadbudowę
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek
Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie
11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
2/ dokumentacji projektowej wykonanej przez: Pana Jarosława Głoska PA&B Pracownia
Architektoniczna ul. Krecia 7 91-510 Łódź,
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa znajduje się
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miasta
Nowy
Targ
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/216826.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego
wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej
jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz
wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.
5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania od wprowadzenia na plac
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
26

budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia
odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych
31 marca 2021r.). Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas
trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót (7 lat).
6. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru
posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w następujących specjalnościach:
1/ konstrukcyjno-budowlanej,
2/ inżynieryjnej drogowej,
3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
4/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
5/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz dysponowanie osobą/ osobami do sprawowania nadzoru nad dostawą i montażem
wyposażenia multimedialnego, systemu nagłośnienia, technologii teatralnej, oświetlenia
scenicznego, oraz elementów wyposażenia akustycznego.
§2
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.
1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności
określonych w art. 25, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019r. poz. 1186), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie
z dokumentacją projektową.
2. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
1/ wykonywania czynności nadzoru zgodnie z :
a) Prawem budowlanym,
b) Prawem zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
c) umową, sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
2/ pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę
nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, każdy pobyt na budowie
w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy.
Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na budowę na
wezwanie zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie 24 godz. od telefonicznego
powiadomienia.
Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku przekroczenia terminu godzin stawienia się
na wezwanie telefoniczne,
3/ w razie konieczności codziennego telefonicznego kontaktu z zamawiającym w bieżących
sprawach inwestycji,
4/ kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy
i utrzymania porządku na terenie budowy, wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich
niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP,
p.poż. oraz sztuką budowlaną,
5/ udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących
inwestycji,
6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę
robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
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7/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi
postępu robót, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie oryginału
zamawiającemu i jego kopii pozostałym uczestnikom narad,
8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie
z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów
równoważnych przez projektantów i zamawiającego),
10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
11/ zgłaszania projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub zamawiającego
do rozwiązań projektowych i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub
wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu zamawiającego i jego udziale
w podejmowanych ustaleniach,
12/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej
i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie
wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
13/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami
wykonania przedmiotu inwestycji,
14/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
15/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych
i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź
firmę.
16/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych
sporządzanych przez wykonawcę robót,
17/ weryfikowania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków powykonawczych
sporządzanych przez wykonawcę robót,
18/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych
wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
19/ poświadczania usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
20/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie
ilości i wartości wykonanych robót, w oparciu o kosztorys ofertowy i harmonogram robót,
sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót
dokumentów, wymaganych do odbioru w tym kosztorysów powykonawczych, uczestnictwo
w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy
nadzoru budowlanego,
21/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
22/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
23/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania
przez jakąkolwiek ze stron,
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24/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji
i wymaganych przez zamawiającego,
25/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją
inwestycji,
26/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
27/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
28/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną
osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy,
29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą
robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych
związanych z realizacją zadania,
30/ zapoznania się z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Monitorowania, przestrzegania zobowiązań
zamawiającego w nich zawartych dotyczących realizacji i rozliczenia robót budowlanych,
31/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,
32/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
33/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego
wynikających z umowy,
34/ uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym
oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
3. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
5.Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany nadzór będzie następować sukcesywnie po
złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawcę oraz na
podstawie protokołów odbioru czynności nadzoru inwestorskiego podpisanych przez obie
strony, w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych i odebranych robót w
stosunku do ich całkowitej wartości określonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
6. Wykonawca w tym inspektor nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie
decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego.
§3
Obowiązki zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z inspektorem nadzoru inwestorskiego celem
umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności
udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępniać posiadane dokumenty.
§4
Postanowienia szczegółowe realizacji umowy
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie
decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego.
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2. Przedmiot zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru obejmuje wszystkie
czynności związane z realizacją w/w zadania od wprowadzenia na plac budowy wykonawcy
robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów
rękojmi i gwarancji wynoszących 7 lat na wykonane roboty budowlane.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie wolno wykorzystywać we własnym interesie
rzeczy i praw zamawiającego.
5. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie wolno wydawać wykonawcy poleceń
wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych nie objętych umową o roboty budowlane jak
również poleceń zaniechania wykonywania robót zbędnych bez zgody zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia
zasad praktyki zawodowej.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne
i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie
realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego.
8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcę z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty będzie następować sukcesywnie po
złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie protokołów częściowych odbioru czynności nadzoru
inwestorskiego w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych robót budowlanych.
Maksymalna wysokość wszystkich wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć
80% wartości wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostała część kwoty zostanie wypłacona po
ostatecznym, protokolarnym odbiorze robót i rozliczeniu robót na podstawie protokołu
końcowego odbioru czynności nadzoru inwestorskiego.
3. Zamawiający zapłaci inspektorowi nadzoru inwestorskiego za całość usług wykonywanych
zgodnie z niniejszą umową wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………) w tym
obowiązujący podatek VAT.
4. Wynagrodzenie nie ulega podwyższeniu bez względu na jakiekolwiek szczególne
okoliczności.
5. Faktury za częściowe wykonanie czynności nadzoru składane będą na podstawie
protokołów częściowego odbioru czynności nadzoru, natomiast faktura końcowa na
podstawie protokołu końcowego po dokonaniu końcowego odbioru nadzorowanych robót
budowlanych.
6. Należne wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia faktur
przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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7. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy winny być wystawiona na Gminę Miasto Nowy
Targ ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12, nie później niż 14 dni od daty podpisania protokołu
odbioru częściowego lub końcowego czynności nadzoru inwestorskiego.
8. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 3 nie będzie zmieniane w okresie realizacji umowy.
Zmiana wynagrodzenia będzie miała miejsce jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług. W takim przypadku kwota wynagrodzenia będzie odpowiednio
zmieniona (zwiększenie/zmniejszenie) dla tej części wynagrodzenia umownego, której
zmiana dotyczy.
§6
Termin wykonania przedmiotu umowy
1/ rozpoczęcie - data podpisania umowy
2/ zakończenie - data końcowego odbioru robót budowlanych (planowane zakończenie robót
budowlanych do 31 marca 2021)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zwany dalej wykonawcą związany będzie umową do
końcowego odbioru robót i ich ostatecznego rozliczenia finansowego, a także do końca
okresu gwarancyjnego obejmującego nadzorowane roboty (7 lat).
§7
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wiążącą ich
formą odszkodowania będą kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego zapłaci zamawiającemu karę umowną z wynagrodzenia
umownego brutto w wysokości:
1/ 10% - gdy w wyniku nieprawidłowych decyzji przez niego podjętych dojdzie do
opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych,
2/ 0,10% - w przypadku niezachowania terminu doręczenia faktury określonego w § 5 ust. 7
umowy za każdy dzień opóźnienia.
3/ 10 zł - za każdą godzinę opóźnienia w stawieniu się na budowę,
4/ 100 zł - za nie stawienie się na budowę zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 umowy.
5/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar
umownych z faktur.
§8
Odstąpienie od umowy
Zamawiający ma prawo do przerwania powierzonej pracy i odstąpienia od umowy bez
wypłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:
1/ dopuszczenia się przez inspektora nadzoru inwestorskiego występków lub wykroczeń
określonych Ustawą Prawo budowlane,
2/ ukarania inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,
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3/ popełnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego rażących błędów i zaniedbań
powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska albo znaczne
szkody materialne,
4/ nie spełnienia lub spełnienia niedbale obowiązków przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
§9
Przedstawiciele stron na budowie
1. Z uwagi na ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych
specjalności, zamawiający w porozumieniu z wykonawcą wyznacza koordynatora nadzoru
inwestorskiego w osobie ………………….…. tel. ……………..
2. Jako koordynatora zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych
wyznacza się Pana mgr Olgierda Pustówkę tel. 18 26 112 65.
§ 10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca ma prawo podzlecić część realizacji usługi podwykonawcom na następujących
warunkach:
1/ w umowie o realizacje usługi zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, strony
ustalają zakres usługi, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą
podwykonawców,
2/ do zawarcia przez wykonawcę umowy o realizacje usługi z podwykonawcą jest wymagana
pisemna zgoda zamawiającego; jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy,
3/ do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
pisemna zgoda zamawiającego i wykonawcy,
4/ umowy, o których mowa wyżej powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,
5/ zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
2. W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom
spoczywa na wykonawcy. Ostateczna zapłata wynagrodzenia dla wykonawcy zostanie
uregulowana dopiero wtedy, gdy wywiąże się on ze wszystkich swoich zobowiązań
finansowych względem podwykonawców w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. Faktura
wykonawcy obejmująca prace, których wykonanie zostało powierzone podwykonawcom
zostanie uregulowana przez zamawiającego po dostarczeniu przez wykonawcę oświadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu wszystkich należności z tytułu podwykonawca przy realizacji
niniejszej umowy.
3. Nie dostarczenie w/w oświadczenia uprawnia zamawiającego do wstrzymania płatności
wykonawcy do czasu otrzymania przedmiotowego oświadczenia.
4. Po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy zamawiający ma prawo umowę
z podwykonawcą traktować jako umowę wspólną według zasad określonych w art. 23 i art.
141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.
1986 z późn. zm.), a przez to jest m. in. upoważniony do bezpośredniej płatności za roboty
faktycznemu ich realizatorowi.
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres usługi:
1/ ...............................................................................................................................................
6. Następujący zakres usługi wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców:
1/ ............................................................................................................................................…
§ 11
Zmiana umowy
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
2. W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej
umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1/ zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na pisemny wniosek
zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
2/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek
wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a/ wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego,
b/ działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie
jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy
w należyty sposób,
c/ wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonawcy
wykonanie robót,
d/ opóźnienie w przekazaniu terenu robót,
3/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących
firmę, - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody
zamawiającego,
4/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na
wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
5/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług pozostałej do zapłaty należności
wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego
aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla zamawiającego.
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3. Umowa obowiązuje wraz z wymienionymi załącznikami:
nr 1 oferta,
nr 2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
nr 3 dokumentacja techniczna inwestycji.
4. Umowę niniejszą sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
wykonawcy, trzy dla zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie czynności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę
i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie
11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich prowadzonego przez Gminę Miasto
Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale
VII ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdziale VII ust 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………...……………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: ………………...…………………………

…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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załącznik nr 4 SIWZ
Zamawiający:

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie czynności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w
Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę
i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie
11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich prowadzonego przez Gminę Miasto
Nowy Targ z siedzibą przy ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8

ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………..………………………………………………………….………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Nazwa i adres wykonawcy ................................................................................................
............................................................................................................................................
L.p. Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia

Data
wykonania

Podmiot na rzecz
których usługi
zostały wykonane

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

..................................................
/ Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy/
Informacja na temat trybu złożenie niniejszego wykazu:
Wykaz należy złożyć na wystosowane przez zamawiającego wezwanie – niniejszego wykazu nie należy składać
wraz z ofertą.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
..............................................
/ miejscowość data/

....................................................................................
/ nazwa i adres podmiotu udostępniającego/
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA ZDOLNOŚCI
TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ

Niniejszym
zobowiązuję
się
do
udostępnienia
firmie ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................zdolności zawodowej do wykonania zamówienia wymienionych
w załączniku nr 5 do specyfikacji w ramach postępowania o zamówienie publiczne na
wykonanie usług obejmujących pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja
budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem
otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1
Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich
w zakresie:
L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia

Data
wykonania

Podmioty na rzecz których usługi
zostały wykonane

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia1:
…………........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zakres udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………...…………
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Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Charakter stosunku, jaki będzie łączył udostępniającego nas z wykonawcą2:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________________
1. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
2. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

Podpisano (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji zasoby)
........................................................................................

Podpisano (imię nazwisko i podpis wykonawcy)
.....................................................................................…

Uwaga:
Z zobowiązania winna wynikać gwarancja rzeczywistego, faktycznego dostępu do udostępnianego zasobu,
umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia publicznego.
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załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nazwa i adres wykonawcy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja (rola) w
realizacji zamówienia

Opis posiadanych
uprawnień, kwalifikacji
zawodowych

Informacja
o podstawie dysponowania
osobą
Wykonawca dysponuje
osobą bezpośrednio
TAK/NIE

Wykonawca dysponuje
osobą
na podstawie art. 22a
upzp

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Informacja na temat trybu złożenie niniejszego wykazu:
Wykaz należy złożyć na wystosowane przez zamawiającego wezwanie – niniejszego wykazu nie należy składać
wraz z ofertą.

..................................................
/ Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy /
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Załącznik nr 8 do SIWZ
..............................................
/ miejscowość data/

....................................................................................
/ nazwa i adres podmiotu udostępniającego/
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejszym
zobowiązuję
się
do
udostępnienia
firmie ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia
wymienionych w załączniku nr 7 do specyfikacji w ramach postępowania o zamówienie
publiczne na pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.:
„Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast,
Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w zakresie:
L.p. Imię nazwisko

Uprawnienia,
kwalifikacje
zawodowe

Zakres
wykonywanych
czynności

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia1:
…………........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zakres udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………...…………
Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Charakter stosunku, jaki będzie łączył udostępniającego nas z wykonawcą2:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________________
1. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
2. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.
Uwaga:
Jeżeli osoba wypełniająca załącznik nr 8 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz
podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych zatrudniających osoby wymienione
w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane
prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.

Podpisano (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji zasoby)
........................................................................................

Podpisano (imię nazwisko i podpis wykonawcy)
.....................................................................................…

Uwaga:
Z zobowiązania winna wynikać gwarancja rzeczywistego, faktycznego dostępu do udostępnianego zasobu,
umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia publicznego.
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Załącznik nr 9 do SIWZ
..............................................
/ miejscowość data/

....................................................................................
/ nazwa i adres wykonawcy/
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH:

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz.
1070 z późn. zm.)

…………………………
(podpis)
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ZP.271.32.2019

załącznik nr 10o SIWZ
INFORMACJA
dotycząca grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania przetargowego na pełnienie czynności Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja
i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z
zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja
głównych ośrodków miejskich.
Nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy
1) nie należy do grupy kapitałowej*,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2018 poz. 7982 z późn. zm.),
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
2) należy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2018 poz. 7982 z późn. z),
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
-…………………………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………………………….

*Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
* niepotrzebne skreślić

Data:...............................…
------------------------------------------------------Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

----------------------------------------Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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