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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej
niż 214.000 euro pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul.
Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I w
ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
(postępowanie znak DO-ZP.271.113.2020) na warunkach określonych w poniższej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
w poniedziałek od 730 do 1600
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
w piątek od 730 do 1500

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

3.

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.);
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”,
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Prawo budowlane”, należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu
do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Przedmiot zamówienia.
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Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z
łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i
przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją ww. zadania. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in. budowę odcinka ul. ZawadaŁąkowa dł. ok 340,0m z kostki betonowej gr. 8cm ograniczonej krawężnikiem betonowym
najazdowym 15x22cm wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto do wykonania będą zjazdy
indywidualne wraz z dojściami na posesje, pobocza tłuczniowe szer. 0,5m, przebudowa kolizji z
istniejącym uzbrojeniem terenu, wycinka drzew oraz docelowa organizacja ruchu. Oznakowanie
pionowe należy wykonać dla całego zakresu projektowego.
3.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje
dokumentacja projektowa zawarta w załączniku nr I.5 do SIWZ.
3.4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli rękojmi na okres gwarancji i rękojmi
udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.
3.5. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach
opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i
jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie
miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt
wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
3.6. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi
minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i
lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w
niniejszym zamówieniu.
3.7. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3.8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby
nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym
staraniem.
3.9. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności
wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3.10. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust.1
wzoru umowy.
3.11. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.
3.12. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a)
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi (główny kod).
3.1.

4. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 90 dni od dnia przekazania placu budowy
oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.
5.
5.1.

Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki
udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie,
dotyczące:

5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali co najmniej:
2
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1)

dwa zadania w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie
budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu jezdni (ulicy) o nawierzchni z kostki betonowej wraz
z odwodnieniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1186), każde o wartości nadzorowanych robót budowalnych min. 300.000,00 zł brutto;

Uwaga:
-

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania
wymaganego warunku kwotowego.

5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną
przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie
z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
1) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba);
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji budowy
kanalizacji deszczowej (1 osoba);
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych i
telekomunikacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do
realizacji budowy kanalizacji deszczowej (1 osoba);
Uwaga:
▪
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
▪
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w ww. zakresach uprawnień
budowlanych.
5.2.

1)
a)

b)
c)
d)

2)

3)

Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów
art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz. 1600
z poźn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263 z poźn. zm.),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
3
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

5.3.

5.4.

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca 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 2019 r. 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 2019 r. poz. 498);
Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) - 7.1.3) SIWZ oraz 7.2. – 7.3
SIWZ.

Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców:
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ.
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, które zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
6.
6.1.
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6.4.

-

7.

7.1.
1)
2)
3)

4)
7.2.

1)

7.3.
1)

7.4.
1)
2)

rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby relacji zamówienia - wymagane jest aby
zobowiązanie określało:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia,
- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych
podmiotów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt 5.1. SIWZ.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz
zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ;
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ;
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub
innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez
wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.zielonagora.pl
informacji z sesji otwarcia ofert:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019
r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr
II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu;
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Uwaga: zgodnie z art. 26
ust. 6 ustawy pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku
wskazania przez niego w pkt 1d) formularza oferty (wg załącznika nr I.1 do SIWZ) adresu
internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których możliwe jest samodzielne
pobranie tego dokumentu przez Zamawiającego;
UWAGA:
Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie bip.zielonagora.pl informacji z
sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli
5
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3)

7.5.

a)

b)
7.6.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko
jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia muszą
być aktualne na dzień ich złożenia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp:
zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokument, o którym mowa w pkt
7.3.1) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ;
Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.5. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.
Forma dokumentów i oświadczeń:
Składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ muszą być
przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem pełnomocnictwa, o formie którego mowa w pkt
10 SIWZ;
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ mogą być przedstawione
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z
oryginałem na zasadach określonych w pkt 9.4. SIWZ;
Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ uważa się
oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem
(czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub
pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) odpowiednio przez Wykonawcę, inne
podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ lub ich upełnomocnionych
przedstawicieli;
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt
9.2. SIWZ następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, własnoręcznym
podpisem (czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego
oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) na każdej zapisanej
stronie – poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa
w pkt 6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku
obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
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9.7.

Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane zostały
wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli
A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10. Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
11.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

Cena oferty:
cena oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi
obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o dokumentację zawartą w
załączniku nr I.5 do SIWZ z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;
cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.7) SIWZ, jest stała przez cały okres trwania
umowy i podlega zmianom wyłącznie w zakresie przewidzianym we wzorze umowy;
cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.10) SIWZ;
w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonujacej działalności
gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na
ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z
aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca
Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy
Zamawiającego);
w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). W
przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w
art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
a.
osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
b.
osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami
wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ;
cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać
w załączniku Nr I.1 do SIWZ;
w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając
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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.
Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1)
współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2)
każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt
7.1.2), 7.2 i 7.3.1) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
3)
dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.3) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub
kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt 5.1. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
4)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
5)
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem);
6)
wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące
się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;
7)
w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
13.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Podwykonawstwo:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm).
Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ,
który jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby
którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na
roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi
Podwykonawcami;
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13.4. SIWZ, dotyczącej
zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi zawarte w załączniku Nr I.4 do SIWZ –
wzór umowy.
Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi Wykonawca
zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w tym nazwy albo
imiona i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmiana w tym zakresie.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych/
zamówienia na dodatkowe dostawy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych lub usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
14.
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15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
19. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20.
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

Sposób przygotowania ofert:
oferta sporządzona według załącznika Nr I.1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być
napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;
oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione (opatrzone czytelnym podpisem zawierającym co
najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką
składającego oświadczenie);
dołączone do oferty dokumenty i oświadczenia w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne,
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej
pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego
oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;
zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;
każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub
osoby upoważnione;
wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;
pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład.

21. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22. Ogląd miejsca zamówienia:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.
23. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
24.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

25. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. ZawadaOrzechowa – ETAP I
w ramach zadania inwestycyjnego
„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 05 stycznia 2021 r. ”
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26.
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

27.
1)

2)

28.
1)
2)
3)

4)

5)

29.

Składanie ofert:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona
Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 05 stycznia 2021
roku do godz. 10:00;
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca;
ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z procedurą określoną w art. 84 ust.
2 ustawy pzp;
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie
jej w niewłaściwym miejscu;
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne
zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga
złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu
zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej
niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian,
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia
zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną
część oferty;
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
oświadczenia woli o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty wycofanej nie podlega zwrotowi Wykonawcy.
Otwarcie ofert:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 05 stycznia 2021 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na
stronie internetowej bip.zielonagora.pl;
w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do
wykluczenia.
Tok oceny złożonych ofert:
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1)
2)
3)

4)
a)
b)
c)

5)

6)
7)

8)

9)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa
ustawy pzp;
w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o których
mowa w 7.1.1) i 7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ;
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli,
wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w punkcie 31 SIWZ;
po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa
w 7.1.2) SIWZ i dokumencie, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.9) SIWZ;
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
7.3 SIWZ;
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
dokumentów i/lub dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ i/lub oświadczeń, o których
mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia ich, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

30. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
31. Kryteria oceny ofert:
Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. cena oferty „C”

60%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się,
a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %
Cbad

gdzie:

Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”

Oceniając ofertę w kryterium „C” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto podaną przez
Wykonawcę w pkt 2.1 w ofercie (wg załącznika nr I.1 do SIWZ).
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.
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2. Doświadczenie „D”

40%

Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie Inspektora Nadzoru („D”) oferta Wykonawcy otrzyma
punkty, gdy wykaże on, że osoba skierowana przez niego do realizacji zamówienia posiada co najmniej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia oraz doświadczenie zawodowe (praktykę) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót
drogowych, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad zadaniami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remontu drogi (ulicy) o nawierzchni z
kostki betonowej wraz z odwodnieniem, o min. wartości tego zakresu dla każdego z zadań 300.000,00
zł brutto, przez osobę wskazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt 5.1.2.1) SIWZ.
Ilość punktów za doświadczenie Inspektora Nadzoru zostanie określona wg następujących zasad:
1) doświadczenie w nadzorowaniu robót (1 robota) - 10 pkt
2) doświadczenie w nadzorowaniu robót (2 robót) - 20 pkt
3) doświadczenie w nadzorowaniu robót (3 robót) - 30 pkt
4) doświadczenie w nadzorowaniu robót (4 robót i więcej) - 40 pkt
W przypadku nie podania w pkt 2 ppkt 2.2. formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości „0”, „” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym
podkryterium.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby posiadającej
doświadczenie zawodowe (praktykę) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót drogowych przy
realizacji zamówienia.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00.
32.
1.

2.

3.

33.
1.
2.
3.

4.

34.
1.
a)
b)

Oferta najwyżej oceniona:
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę
punktów przyznanych w kryterium „C” + „D” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu
i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych
w kryterium „C” + „D”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa
cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie
same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na stronie
internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
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c)

2.
a)

b)

c)
3.

35.
1)
2)
a)
b)
3)
a)
b)

4)

5)

6)

7)

8)

którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej
SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne
i prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp
również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano
z niewystarczające;
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra
(bip.zielonagora.pl).
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako
najkorzystniejsza;
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię
dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających
przynależność osób, których mowa w pkt 5.1.2. SIWZ do właściwej izby samorządu zawodowego
zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117);
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię
aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust. 1 wzory
umowy;
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

36.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

37.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
38.
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

39.
1)

2)

3)
4)
5)

wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń
dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;
dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;
dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png, gif
- pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip;
w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem wysyłki
z poczty elektronicznej Zamawiającego);
pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;
w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem;
Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;
Udzielanie wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert;
jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 38.3)
SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek
bez rozpoznania;
zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
Pani Monika Tyczyńska w Biurze Zamówień Publicznych – pokój 407 w siedzibie Zamawiającego;
pytania należy kierować na adres:
Urząd Miasta Zielona Góra
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną
część;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
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6)

niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).

40. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.
41.1. Odwołanie.
1)
odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
2)
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b)
określenia warunków udziału w postępowaniu;
c)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d)
odrzucenia oferty odwołującego;
e)
opisu przedmiotu zamówienia;
f)
wyboru najkorzystniejszej oferty;
3)
odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, 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 postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla
tego rodzaju podpisu;
5)
odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
c)
5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
d)
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6)
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub SIWZ
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
7)
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ 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)
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;
9)
w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
pkt 41.1.2) SIWZ;
41.2. Skarga do sądu:
1)
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2)
skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
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3)

4)
5)

6)

skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem;
prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części;
w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
43. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
44. Płatności częściowe:
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.4 do SIWZ.
45.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Fakturowanie elektroniczne:
Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.
Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiającego za pośrednictwem PEF na adres skrzynki PEPPOL zgodny z umową zawartą
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ.
Wykonawca chcący wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi
posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną wysyła upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o
Wykonawcy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF,
przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem
https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
a)
informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ);
b)
wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ;
c)
inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do
SIWZ.

46. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta
jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.4 do SIWZ.
47.
1)

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
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2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
a)

b)

c)

d)
9)
a)
b)
c)

kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Zielona Góra: e-mail
iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 i 2 lit.
b i art. 10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp; zasada
jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe, o których mowa
w art. 10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
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;
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 przepisów ustawy pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
skorzystanie z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania, w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej,
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

48. Inne postanowienia
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.
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ZAŁĄCZNIK NR I.1
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul.
Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I
w ramach zadania inwestycyjnego
„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
(postępowanie znak DO-ZP.271.113.2020)
1.

WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
a) adres ...................................................................................................................................................
b) województwo ………………………………….
c) NIP/PESEL …………………….………………..
d) KRS/CEiDG ………………………………….………(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej
bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………..)
e) tel. .................................................... e-mail: ………………………………
f)

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź
TAK

małym lub średnim przedsiębiorstwem 1:

NIE

g) (adres do korespondencji ..................................................................................................................
tel. .................................................. e-mail: ………………………………………..………)
h) upełnomocniony przedstawiciel:…………………………………………..............................................
2.

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy2:

2.1.

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

za

cenę

ryczałtową

brutto

w

wysokości

...................................................... złotych ( słownie: ………………………………………………),
na którą składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług3:

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
2
informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ
3
wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
18
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w wysokości ……. %4 zgodnie z ustawą o VAT 5
albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. …
ust. ….pkt ….. ustawy o VAT5 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
VAT5 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.2. realizację zamówienia przez osobę (imię i nazwisko) ……………………..……….………………
posiadającą doświadczenie zawodowe (praktykę) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót
drogowych bez ograniczeń, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad ..….. (ilość zadań)
zadaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie
jezdni (ulicy) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnienia o min. wartości każdego z zadań
300.000,00 zł brutto, przez osobę wskazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2.1) SIWZ.
3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.
5.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw.

podmiotów6:
1) ........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na
potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….7 SIWZ;
KRS/CEiDG ………………………………….………(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy
danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………..)
2) ........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na
potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….7 SIWZ;
KRS/CEiDG ………………………………….………(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy
danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………..)
3) ........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), na
potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….7 SIWZ;
KRS/CEiDG ………………………………….………(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy
danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………..)
4) (…)
Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują roboty budowlane lub
usługi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.
6.

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców:

4

określić stawkę procentową
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z późn. zm.)
6
skreślić jeżeli nie dotyczy
7
podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5.1. SIWZ
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5)

........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu
powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu
powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu
powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu
powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
(…)

7.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

8.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik Nr I.4. do SIWZ
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn.
przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ;
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub
innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
inne, aktualne oświadczenia i dokumenty, które należy rozumieć jako wskazane w rozumieniu
§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

1)
2)
3)
4)

1)
2)

3)
4)

a)
b)
11.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu8.

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia
Wykonawca nie składa)
20
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ZAŁĄCZNIK NR I.2
OŚWIADCZENIE
O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DOZP.271.113.2020 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul.
Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I w
ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”

ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
I.
1.

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:
spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ dotyczące:
1)
zdolności technicznej lub zawodowej;

2.

nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) z uwagi na
okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

II.
1.

2.

oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt 5 oferty, na zdolnościach których polegamy
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 9:
spełniają warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ w zakresie w jakim
powołujemy się na ich zasoby, dotyczące:
1)
zdolności technicznej lub zawodowej;
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) z uwagi na
okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ;

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

9

Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt II
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ZAŁĄCZNIK NR I.3
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Dział I. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa,
ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I” w ramach zadania
inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”, która
obejmuje nadzór w nw. specjalności:
− inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych i telekomunikacyjnych co
najmniej w ograniczonym zakresie
oraz prace obejmujące:
obsługę geodezyjną zadania,
jak również:
− prace w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.
Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje prace w oparciu o
dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową M-Trakt Mateusz Mokwiński, ul.
Sulechowska 8, 65-119 Zielona Góra.
Zakres prac obejmuje:
- budowę odcinka ul. Zawada-Łąkowa dł. ok 340 m na działce 1260/3 obręb 0057 z kostki
betonowej gr. 8cm ograniczonej krawężnikiem najazdowym 15x22cm – zgodnie z zakresem na
załączniku nr 1
- budowę zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji z kostki betonowej,
- budowę poboczy tłuczniowych szer. 0,5m,
- budowę kanalizacji deszczowej na ul. Zawada-Łąkowa do studni D7 w skrzyżowaniu ul. Zawada
– Łąkowa z ul. Zawada - Orzechowa,
- przełożenie istniejącej sieci gazowej,
- przebudowę kolizji z istniejącą siecią teletechniczną,
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,
- wycinkę drzew,
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z progami zwalniającymi na budowanym
odcinku,
- ustawienie oznakowania pionowego na całym obszarze zgodnie z projektem docelowej organizacji
ruchu;
Planowany termin rozpoczęcia robót – IV kw. 2020 roku
Planowany termin zakończenia robót – 90 dni od dnia przekazania placu budowy.
Okres gwarancji i rękojmi - na okres udzielony przez Wykonawcę Robót
Wymagane uprawnienia potencjału kadrowego niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
Dział II. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji:
1. Obowiązkowe zapewnienie minimum 2 razy w tygodniu dyspozycyjności nadzoru na
budowie oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy, potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub sporządzenia notatki z pobytu na budowie. W szczególnym
przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować jego
zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje
niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót.
2. Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie.
3. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie,
we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów
i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków
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Umowy przez Wykonawcę robót.
4. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje
i wnioski na piśmie.
5. Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw
w realizacji robót przez Wykonawcę – koordynacja prac pomiędzy inspektorami nadzoru.
6. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich
elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji
Zamawiającemu. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robót oraz
normach i przepisach związanych z realizacją zadania.
7. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:
1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy;
2) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy;
3) akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej
akceptacji;
4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub podwykonawców (nie
zgłoszonych Zamawiającemu) lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę;
5) udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy;
6) kontrola pracowników zatrudnionych i wskazanych przez Wykonawcę w ramach umowy
o pracę;
7) wnioskowania do Zamawiającego:
a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody
Projektanta na zmiany,
b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
c) w ważnych sprawach finansowych i prawnych,
7) uzyskiwania od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim
rozwiązań;
8) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację
projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na proponowane przez
Wykonawcę roboty dodatkowe;
9) przygotowanie protokołów konieczności na zaproponowane przez Wykonawcę roboty
dodatkowe i zamienne;
10) zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub
zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;
11) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawcę na placu budowy;
12) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów
realizacji robót i uaktualnionych w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
13) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP oraz
planem BIOZ;
14) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;
15) uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych jeżeli zachodzi taka potrzeba,
sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy
i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich
kontaktów z Wykonawcą;
16) opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych
wyłączonych z ruchu;
17) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy
bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach Umowy oraz
żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest
producenta,
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót,
d) kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia
zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,
e) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania
miejsc składowania po zakończeniu robót,
f)
zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących
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wątpliwości co do jakości,
18) akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich
z warunkami Umowy;
19) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę;
20) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe
i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań;
21) wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych, ewentualnie zlecenia tych czynności
niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników
badań i pomiarów – jeżeli zachodzi taka konieczność;
22) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez
Wykonawcę;
23) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich
obmiaru;
24) sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
25) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych
w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od
daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę;
26) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu
do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia;
27) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy
podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do
akceptacji Zamawiającemu;
28) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających
zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;
29) sprawdzenia miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót
i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);
30) poświadczenia terminu zakończenia robót;
31) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu
kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu
ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;
32) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji
o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 3 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);
33) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia
Umowy;
34) rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia jej;
35) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową,
właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów; dostarczenie
Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminie przez niego ustalonych, w przypadku
sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji;
36) Nadzór składa do Zamawiającego miesięczne raporty rzeczowo-finansowe z realizacji
inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową, obrazujące postęp wykonywanych robót,
przekazywane w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego w formie
papierowej i elektronicznej, będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez
Nadzór;
37) Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek
wykonać sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (badania laboratoryjne wykonać należy w laboratorium
własnym lub wynajętym);
38) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
39) Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem
i zakończeniem robót, w tym:
a) przekazanie Wykonawcy placu budowy (spisanie stosownego protokołu),
b) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji
projektowej (spisanie stosownego protokołu),
c) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego
i administracji budowlanej,
d) sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej
24

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DO-ZP.271.113.3.2020

e)
f)
g)
h)
i)

Zamawiającemu,
zgłoszenie zakończenia robót,
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile jest wymagane),
dokonanie odbioru końcowego robót (spisanie stosownego protokołu),
dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót (w tym:
przygotowanie protokołu wytworzenia środka trwałego – OT),
rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji
inwestycji.

Dział III. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego:
1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym (min. 1 w roku)
i spisywanie stosownych protokołów.
2. Powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie przeglądów robót w okresie
gwarancyjnym.
2. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
3. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania.
4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie
gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania (spisanie stosownego protokołu).
5. Ocena wykonanych robót jw.
6. Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku,
gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny
kosztów ich usunięcia.
7. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu
ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po
okresie gwarancyjnym.
8. Sporządzenie raportu końcowego obejmującego podsumowanie działalności Wykonawcy
oraz Nadzoru w okresie gwarancji, w terminie do 5 dni.
Dział IV. Zadania Zamawiającego:
Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy
dla ww. zadania są:
− dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra,
− z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra,
− inspektor wskazany przez Zamawiającego.
Do zadań Zamawiającego należy:
1. Przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowej.
2. Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie na budowę i/lub decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. Przekazanie kserokopii Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót.
4. Przekazanie kserokopii harmonogramu realizacji robót sporządzonego przez Wykonawcę
robót.
5. Zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego.
6. Kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę
na realizację robót i Umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.
7. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.
8. Akceptowanie harmonogramów realizacji robót zaopiniowanych przez Nadzór.
9. Akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru.
10. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych.
11. Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego
do eksploatacji użytkownikowi.
12. Akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania
inwestycyjnego.
13. Udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz przy
spisywaniu protokołów z przeglądu i z usunięcia wad.
14. Udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową.
Dział V. Badania laboratoryjne:
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W razie potrzeby w ramach sprawowanego nadzoru należy wykonać badania laboratoryjne zgodnie
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (w zakresie Inżyniera) oraz badania dodatkowe
(obowiązkowo), w tym:
− badanie równości dla warstwy ścieralnej (jezdnia) za pomocą łaty i klina – 1 kpl.
Inwestor zastrzega sobie powiadomienie pisemne o terminie i godzinie przeprowadzania
zaplanowanych badań.
Uwaga! Za ustalenie ilości badań laboratoryjnych, prac z zakresu obsługi geodezyjnej i innych
świadczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Nadzór.
Dział VI. Dodatkowe informacje:
▪ Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności
wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
▪ Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego ani żadnych elementów
zaplecza. Nadzór zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie pomieszczenie biurowe
na okres trwania realizacji inwestycji, zlokalizowane na terenie Zielonej Góry i wyposażone w
sprzęt niezbędny do prowadzenia nadzoru. Koszty urządzenia i utrzymania pomieszczenia
biurowego oraz wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego wraz ze
wszystkimi, ewentualnymi kosztami związanymi z dojazdami, dietami i noclegami winny być
uwzględnione w cenie oferty.
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ZAŁĄCZNIK NR I.4
WZÓR UMOWY
o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu ………………….. w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra-Urząd Miasta
Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58 reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony,
a ……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...
przy ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego
w …………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, NIP………….,
Regon……………… lub (imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania)
……………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) …………..
(nazwa handlowa) ……………………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej)
……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Nadzorem” z drugiej strony,
o następującej treści:
§ 1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) przetargu nieograniczonego powierza,
a Nadzór przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnienieniu nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i
ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg
wewnętrznych w sołectwie Zawada” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik do umowy, która obejmuje nadzór w nw. specjalności:
- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych i telekomunikacyjnych co
najmniej w ograniczonym zakresie
oraz prace obejmujące:
- obsługę geodezyjną zadania,
jak również:
- prace w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.
§ 2.1. Umowa będzie wykonywana w okresie prowadzenia robót budowlanych i ich odbioru,
o których mowa w § 1, tj. do 90 dni od dnia przekazania placu budowy z zastrzeżeniem § 5 pkt 13 i 14.
2. W przypadku wydłużenia czasu prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do terminu określonego
w ust. 1, Nadzór będzie realizował przedmiot umowy również w okresie wydłużenia do czasu
faktycznego zakończenia robót budowlanych.
§ 3.1. Zakres obowiązków i uprawnień Nadzoru określają w szczególności art. 25 i 26 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, stanowiący załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Nadzór nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów
musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie
wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla
życia ludzi lub katastrofy budowlanej.
3. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r. poz. 797 z
późn. zm.) strony ustalają, iż Nadzór jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w związku z
realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, przez co koszty i obowiązki wynikające z przepisów
prawa w tym zakresie obciążają nadzór.

27

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DO-ZP.271.113.3.2020

§ 4. Nadzór pełniąc czynności Nadzoru Inwestorskiego, działa w imieniu Zamawiającego, który
jest Inwestorem zadania, o którym mowa w § 1.
§ 5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowej;
przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie na budowę i/lub decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej;
przekazanie kserokopii Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;
przekazanie kserokopii harmonogramu realizacji robót sporządzonego przez Wykonawcę robót;
zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania
zadania inwestycyjnego;
kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na
realizację robót i Umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego;
rozpatrywanie wniosków Nadzoru;
akceptowanie harmonogramów realizacji robót zaopiniowanych przez Nadzór;
akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru;
podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych;
udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do
eksploatacji użytkownikowi;
akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania
inwestycyjnego;
udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz przy spisywaniu
protokołów z przeglądu i z usunięcia wad;
udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową.
§ 6.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Nadzór wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1 z udziałem
Podwykonawcy (-ów): ………………………………………, za działania lub zaniechania którego (-ych)
ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia
umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia
publicznego, zawartą pomiędzy Nadzorem a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Umowy o
podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.
3. Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy
podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Nadzór polegał
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia
spełnienia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ww. ustawy, Nadzór jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca
lub Nadzór samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1.
§ 7.1. Ustala się umowną ryczałtową wartość wynagrodzenia przysługującego Nadzorowi za
wykonanie przedmiotu umowy na kwotę: ................... zł netto (słownie: ...................), powiększoną
o podatek VAT … % tj. w kwocie: ................... zł (słownie: ...................), co stanowi kwotę: ...................
zł brutto (słownie: ...................).
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej
umowy, który został określony w § 2 ust.1.
3. Wydłużenie, o którym mowa w §2 ust. 2, o trzy lub mniej miesięcy okresu realizacji robót budowlanych
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nastąpi w formie pisemnej i nie będzie stanowić podstawy do
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
4. W przypadku, innym niż opisany w § 7 ust. 3, Zamawiający zdecyduje o rozwiązaniu umowy, co nie
będzie wiązać się z zapłatą kar umownych przez żadną ze stron umowy lub zdecyduje o jej
kontynuowaniu. W przypadku kontynuowania umowy Nadzór otrzyma dodatkowe wynagrodzenie (WD)
wyliczone w następujący sposób:

WD =

W1
x0,50 x (TD − 3)
4

gdzie:
W 1 – wartość netto wskazana w § 7 ust. 1
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TD – okres wydłużenia realizacji robót budowlanych (w miesiącach)
W takim wypadku wartość umowy netto zostanie stosownie dostosowana w drodze aneksu.
5. W przypadku każdego kolejnego przedłużenia umowy, wynikającego z wydłużenia czasu
wykonywania robót budowlanych, Zamawiający zdecyduje o rozwiązaniu umowy, która nie będzie
wiązać się z zapłatą kar umownych przez żadną ze stron umowy lub zdecyduje o jej kontynuowaniu. W
przypadku kontynuowania umowy Nadzór otrzyma dodatkowe wynagrodzenie wyliczone w następujący
sposób:

KDW =

W1
x0,50 xKTD
4

gdzie:
KDW – kolejne dodatkowe wynagrodzenie;
KTD – kolejny okres wydłużenia realizacji robót budowlanych (w miesiącach)
6. Rozliczenie za wykonaną usługę w okresie realizacji robót będzie następowało w okresach
miesięcznych proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy z wykonawcą robót
budowlanych.
7. Strony będą ustalały zaawansowanie finansowe realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych
na podstawie sporządzanych przez Wykonawcę sprawozdań rzeczowo – finansowych wraz z oceną
postępu robót. Zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie będzie podstawą wystawienia
faktury VAT.
8. Płatność za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie protokołu (do którego należy
załączyć raport miesięczny lub końcowy) i faktur częściowych oraz faktury końcowej za wykonaną
usługę, wystawianych na adres:
Nabywca: Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
Skrzynka PEPPOL nr GLN 5907653846038.
9. Faktury częściowe będą płatne w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w Departamencie
Zarządzania Drogami, na rachunek bankowy Nadzoru wskazany na fakturze. Faktura końcowa płatna
w terminie 30 dni od daty złożenia faktury, na konto Nadzoru wskazane na fakturze. Podstawę
wystawienia faktury końcowej przez Nadzór stanowić będzie protokół odbioru ostatecznego wykonania
robót, związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa
wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i
przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.
10. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Nadzór oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
12. Nadzór zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 8, dowody potwierdzające
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczególności dokumenty przelewów bankowych dokonane przez Nadzór i kserokopie faktur
wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wraz z oryginałem oświadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
13. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 12 Zamawiający:
a) wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane/dostawy/usługi
w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty;
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b) poinformuje Nadzór o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy i wezwie
Nadzór do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia doręczenia
tej informacji, uprawniony jest do naliczenia kary, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 4.
§ 8. Nadzór udziela rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres gwarancji i rękojmi
udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, o którym mowa w §1.
§ 9.1. Nadzór przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot
niniejszej umowy na cały okres jej obowiązywania w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł.
Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.
2. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia
umowy, Nadzór na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu
dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
§ 10.1. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstąpienia od
umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Nadzór;
2) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji każdego z zadań
określonych w Dziale II, III i V załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia);
3) w wysokości 2 000,00 zł za niewykonanie każdego z zadań określonych w p.pkt 34) i
p.pkt 39) załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia);
4) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
których mowa w § 7 ust. 12, liczonym od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 7
ust. 8 w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1;
5) za każdy dzień opóźnienia za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu
ważności ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 w wysokości 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Nadzorowi karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 7 ust 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kary
umownej.
§ 11.1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania
zmian w zawartej umowie:
1) ograniczenie zakresu robót budowlanych, wynikające z braku środków finansowych;
2) konieczność zmiany zakresu prac, wynikające z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
3) zmiana danych podmiotowych dotyczących Nadzoru, lokalizacji siedziby Nadzoru;
4) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno –
budowlanej, np. nadzoru budowlanego, PIP, wydanych stosownie do ich właściwości;
5) zmiany w składzie zespołu Nadzoru;
6) wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych objętych umową;
7) zmiana wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowej decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej i/lub decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia na budowę
dla realizowanego zamówienia, wynikające z konieczności wykonania robót zamiennych nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych do wykonania całości robót
i uzyskania założonego efektu użytkowego;
8) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia;
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9) w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym
Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 6 ust. 1 lub wprowadzenia
innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem:
a) spełnienia wymagań określonych w § 6 dotyczących umowy o podwykonawstwo;
10) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Nadzór składający ofertę.
Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Nadzór udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie
co podmiot wskazany w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia określonym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Nadzoru
do ich dokonania.
§ 12.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Nadzór może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku utraty przez Nadzór wymaganych
uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy lub
nienależyte wykonywanie nadzoru mimo pisemnego upomnienia.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 13.1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje
w celu realizacji niniejszej umowy,
2. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w
dokumentacji dotyczącej zadania o którym mowa w § 1 jest Urząd Miasta Zielona Góra reprezentowany
przez Prezydenta Miasta. Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to
niezbędne do zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem zadania na podstawie powyższej dokumentacji,
czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
3. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie
budowlanym w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi
Zabytków oraz innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i
realizacji umowy.
5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
6. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas
trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu
roszczeń.
7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§ 14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
§ 15. Nadzór nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 16. Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji
w
sprawach przedmiotu umowy jest dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami lub zastępca oraz
inspektorzy wskazani przez Zamawiającego.
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§ 17.1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie
zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) SIWZ;
2) dokumentacja projektowa;
3) oferta;
4) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej;
5) umowy o podwykonawstwo.

Zamawiający

Nadzór

……………………………………………..

……………………………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR II.1

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.113.2020 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg
ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I
w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie
Zawada”
ja/my (imię nazwisko)

…………………………………………………………………………………….....

...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że10:
nie należę/my do grupy kapitałowej11 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym
postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
należę/my do grupy kapitałowej11 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli w
niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między
nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące
załącznik do niniejszego oświadczenia.
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

10
11

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę,
w tym również tego przedsiębiorcę.
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