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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
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Oznaczenie 

Części Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 Część II Wzór Umowy 

3 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
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CZĘŚĆ I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Zakład Usług Komunalnych 
ul. Czatkowska 2 e 
83 - 110 Tczew 
www.zuktczew.pl 
Adres do korespondencji: 
Gmina Miejska Tczew 
Pl. Piłsudskiego 1 
83-110 Tczew  
Tel. 58 77 59 300  
Godziny urzędowania: pn. – śr. 07:30- 15:30, czw. 07:30- 17:00, pt. 07:30- 14:00. 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

ustawy Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp. Nr referencyjny postępowania: ZUK.271.3.3.2018. 
 

2.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1126) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. 

2.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie pod adresem: 
www.zuktczew.pl, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

2.4. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wszystkich dokumentach z 
nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć: 

a) Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, ul. Czatkowska 2e, 83 - 110 Tczew 
b) Wykonawca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące 
wspólnie; 

c) Ustawa Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm); 

d) Specyfikacja lub SIWZ: niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 
wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część t. j. komplet 
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i 
złożenia oferty na wybór Wykonawcy; 
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e) IDW - Instrukcja dla Wykonawców 
f) OPZ - Opis przedmiotu zamówienia 
g) Przedmiot zamówienia: zakres prac i obowiązków do wykonania wynikający z Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - Część I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) oraz 
Części nr III SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), 

h) Oferta: oferta, przewidująca zgodnie z treścią SIWZ, wykonanie zamówienia publicznego; 
i) Cena: cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830); 
j) Najkorzystniejsza oferta: oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 
k) Zamówienie/kontrakt - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między 

Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi Inżyniera Kontraktu dla 
zadania pn. „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie 
(etap III), budowa systemu tras rowerowych”; 

l) Zamówienia  podobne/powtórzone – zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp. Zamówienie z wolnej ręki udzielone, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, 
polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie 
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia 
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; 

m) Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlane, 
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane 
dalej „STWiORB”), specyfikacje techniczne (zwane dalej: ST), informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), plany, rysunki, mapy, wszelkie niezbędne 
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami oraz inne 
dokumenty szczegółowo opisujące przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, jednoznaczne określające rodzaj i zakres robót budowlanych 
podstawowych oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację ich wykonywania; 
Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych stanowi załącznik do Części 
nr III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) niniejszego zamówienia;  

n) Umowa o podwykonawstwo: umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawarta między 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; 

o) Grupa kapitałowa: wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca (def. w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.); 

p) Przedsiębiorca: rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, a także: 

 - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości 



  

5 
  

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacyjną lub świadczącą usługi o 
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

 - osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

 - osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4) uokk, nad co najmniej 
jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmie dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w 
rozumieniu art. 4 pkt 2 uokik – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zdrowe interesy konsumentów. 
(def. w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) (powyżej jako „uokik”)); 

q) Tajemnica przedsiębiorstwa: zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;. 
Pełnomocnictwo oświadczenie woli mocodawcy złożone w formie pisemnej 
upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu 
czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia – podpisania oferty lub do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z 
dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego 
uprawniona. 

r) Beneficjent polisy ubezpieczeniowej (inaczej: uposażony, uprawniony) to osoba wskazana 
w polisie ubezpieczeniowej, która uprawniona jest do odbioru świadczenia lub 
odszkodowania. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla zadania: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w 
Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych”, na który składa się Kontrakt - 
umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Gdańskiej w 
Tczewie (ETAP III) wraz z budową drogi do Bulwaru Nadwiślańskiego.  

3.2 Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu będzie polegało w szczególności na 
zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad Kontraktem na roboty budowlane 
wskazanym w pkt 3.1. Kontrakt na roboty budowlane realizowany będzie, przez 
Wykonawcę/ów wyłonionych w wyniku prowadzonego przez Zamawiającego równolegle 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

3.3 Przewidywany przez Zamawiającego harmonogram realizacji Kontraktu na roboty 
budowlane to 19.03.2018 – 30.09.2018 r., a Wykonawca będzie zobowiązany 
dostosować się do niego. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego 
zamówienia musi być świadomy, iż terminy zawarcia kontraktu na roboty budowlane 
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oraz termin zakończenia ich realizacji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego jego zawarcie. Okoliczność ta nie 
może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  
 

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty został w Części nr III SIWZ – Opis 
przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
 

3.5 Źródło finansowania przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres pakietu projektów realizujących 
przedsięwzięcie Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) pn. „Węzły Integracyjne 
OMG-G-S wraz z trasami dojazdowymi”. Gmina Miejska Tczew w ramach 
przedsięwzięcia ZIT, podpisała umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Mobilność”, Działanie 
9.1. „Transport miejski”, Poddziałanie 9.1.1 „Transport miejski - mechanizm ZIT” – 
wsparcie dotacyjne, dla projektu: „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami 
dojazdowymi”. (Umowa nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-00), Wkład własny projektu 
finansowany jest ze środków własnych Gminy Miejskiej Tczew. 
 

3.6 Wspólny Słownik Zamówień CPV 
 

71.34.00.00-3  Zintegrowane usługi inżynieryjne 
71.54.00.00-5  Usługi zarządzania budową 
71.52.00.00-9  Usługi nadzoru budowlanego 
71.54.10.00-2  Usługi zarządzania projektem budowlanym 
71.53.00.00-2  Doradcze usługi budowlane 
71.35.00.00-6  Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

 
3.7 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
3.8 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Części nr I SIWZ (Instrukcja dla 
Wykonawców). 

3.9 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
459 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

3.10 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań 
dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy. 
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Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą wykonywanie 
nadzoru inwestorskiego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą 
wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia 
budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania 
nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod 
kierownictwem pracodawcy. 

3.11 Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych, informacja o możliwości 
zawarcia umowy ramowej oraz informacja o aukcji elektronicznej. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 
4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
 

3.12 Informacje dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp 

 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
4.1 Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy - w okresie realizacji przez 

Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa węzła 
integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP III), budowa systemu tras 
rowerowych”, do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji - orientacyjnie do 
30.11.2018r. (okres na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją realizacji 
robót budowlanych oraz rozliczeniem finansowym całego zadania inwestycyjnego). 

 
Terminy, o których mowa powyżej mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone lub 
skrócone stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty 
budowlane. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy do 
renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych 
terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.  
 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu;  
5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                        
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie;  

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  
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a)  Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę 
(potwierdzoną dowodami, że została ona wykonane należycie) polegającą na: 
 pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Wielobranżowego Nadzoru 

Inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania 
inwestycyjnego/kontraktu, polegającego na budowie lub przebudowie drogi / 
ulicy, min. klasy Z, wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej i sieć 
wodociągową oraz oświetlenie drogowe, o wartości robót budowlanych łącznie z 
podatkiem VAT, nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł  (trzy miliony złotych 00/100). 

 
(*)  za wykonaną usługę należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia 
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) 
bądź Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu (w 
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

 
 

b)  Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami, które będą czynnie uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia, będą uczestnikami procesu budowlanego (w myśl przepisów Prawa 
budowlanego) oraz legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, 
wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: 

i. Ekspert kluczowy nr 1: Inżynier Kontraktu (jedna osoba), posiadający następujące 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- minimum 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami i/lub nadzorowaniu 
inwestycji, w tym w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera 
Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Kierownika Projektu lub Koordynatora Zespołu 
Nadzoru Inwestorskiego, przy co najmniej jednym zakończonym (*) 
zadaniu/kontrakcie inwestycyjnym polegającym na budowie lub przebudowie drogi  / 
ulicy, co najmniej klasy Z, wraz z  budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągową 
oraz oświetlenie drogowe, o wartości robót budowlanych łącznie z podatkiem VAT, 
nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł  (trzy miliony złotych 00/100); 
 

ii.  Ekspert kluczowy nr 2: Inspektor nadzoru branży drogowej (jedna osoba), 
posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, w funkcji Inspektora nadzoru robót drogowych i/lub 
Kierownika budowy i/lub Kierownika robót branży drogowej, w tym przy co najmniej 2 
zakończonych zadaniach inwestycyjnych, polegających na budowie lub przebudowie 
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drogi / ulicy, min. klasy Z, wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągową 
oraz oświetlenie drogowe o wartości robót budowlanych łącznie z podatkiem VAT, nie 
mniejszej niż 3.000.000,00 zł  (trzy miliony złotych 00/100) dla każdego z nich, 
-  wykształcenie wyższe techniczne,  
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów; 
 

iii. Ekspert kluczowy nr 3: Inspektor nadzoru branży sanitarnej (jedna osoba), 
 posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 

- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w funkcji Inspektora nadzoru robót sanitarnych, 
- wykształcenie wyższe techniczne,  
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów; 
 

iv. Ekspert kluczowy nr 4: Inspektor nadzoru branży elektrycznej (jedna osoba), 
posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych, 
- wykształcenie wyższe techniczne,  
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów; 
 

v. Ekspert kluczowy nr 5: Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (jedna 
osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- minimum 3-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w funkcji Inspektora nadzoru robót teletechnicznych, 
- wykształcenie wyższe techniczne,  
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów; 
 

vi. Ekspert kluczowy nr 6: Specjalista ds. rozliczeń (jedna osoba), posiadający 
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następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- minimum 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu zadań inwestycyjnych w zespole 
Inżyniera Kontraktu lub zespole sprawującym nadzór inwestorski oraz  
- doświadczenie w obsłudze finansowej i rozliczeniu min. 2 zakończonych 
zadań/kontraktów z dofinansowaniem ze środków unijnych, o wartości każdego z nich 
nie mniejszej niż 3 mln zł brutto. 
 
(*)  za zakończone zadanie/kontrakt uznaje się te, dla którego wystawiono 
Świadectwo Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) 
bądź Protokół odbioru końcowego robót lub równoważny dokument (w przypadku 
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 
 

UWAGA 1 Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 
oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). 
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U z 2016 r., poz. 65). 
W ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze 
oferty, Zamawiający żąda przedłożenia przed podpisaniem umowy stosownych 
uprawnień/dokumentów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, osób wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ - IDW.  
Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku 
znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia 
tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy 
Zamawiającym a personelem Wykonawcy.   
UWAGA 2 Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk dla w/w ekspertów pod warunkiem 
łącznego spełniania wymagań Zamawiającego dla tych osób. 
UWAGA 3 Za budowę lub przebudowę Zamawiający uzna budowę lub przebudowę w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1332 z późn. zm.).  
Za drogę / ulicę Zamawiający uzna drogę / ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). 
UWAGA 4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
 

5.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 
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o których mowa w ust. 5.1.2 niniejszej SIWZ - IDW zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  
a) w przypadkach określonych w ust. 5.1.2 pkt 3) lit. a), jeden z wykonawców spełni 

warunek samodzielnie; 
b) w przypadkach określonych w ust. 5.1.2 pkt 3) lit. b), jeden z wykonawców spełni 

warunek lub będą łącznie spełniać warunek po zsumowaniu potencjału. 

 
 

5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania.  
 

5.3.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w 
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

 

5.3.2 Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności, 
spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 

a) 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1508 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.) - art. 
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - 
art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 
pkt 4) ustawy Pzp; 

 
5.3.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
5.3.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej www.zuktczew.pl. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
przekazuje Zamawiającemu 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 229), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ. 

5.3.5 Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 
podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
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prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 5.3.2.b) – 
5.3.2.c), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

5.3.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 5.3.5. 

5.3.7 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione 
oświadczenia i dokumenty: 

1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ - IDW. Informacje 
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
- nie podlega wykluczeniu, 
- spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące 
tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do SIWZ-IDW. 
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt 
zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ-IDW. 
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ-IDW. 
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 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 ust. 1 pkt 3 nin. rozdziału. 
8) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. b) 
nin. rozdziału. 
9) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 

6.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających: 

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, 
wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane; 
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- dowodów określających, czy usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług polegających na pełnieniu 
wymaganych niniejszą SIWZ funkcji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ - IDW. 
b) brak podstaw wykluczenia, tj.: 
- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do 
treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ - IDW. 

 

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b) 
niniejszego rozdziału: 

a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
6.5. Dokument/y, o którym/ch mowa w ust. 4 lit. a) tiret pierwszy winien/winny być 

wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
6.6. 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 ust. 4, 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 przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. 

6.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

6.8. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, a 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

6.10. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać 
wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 – 
dalej: rozporządzenie). 

6.11. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/konsorcja): 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ-IDW, natomiast spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami pkt. 
5.2 SIWZ-IDW. 
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału – składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 
ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub 
wspólników spółki cywilnej). 
e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 
zobowiązani - każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki 
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cywilnej) - na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa 
w ust. 2 lit. b) nin. rozdziału. 
 
 
 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ                       
Z WYKONAWCAMI 

 

7.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w 
ust. 3 – 6 nin. rozdziału.  
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres Zamawiającego do korespondencji: 
(Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Zamówień Publicznych, Pl. Piłsudskiego 1,                        
83 - 110 Tczew) lub drogą elektroniczną (e-mail: zimny@zuktczew.pl), z 
uwzględnieniem pkt 7.2.  

 

7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. 
7.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
7.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane przez Wykonawcę i inne 

podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w 
oryginale. 

7.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. 
7.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w ust. 5 nin. rozdziału, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
7.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 



  

17 
  

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

7.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

7.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.zuktczew.pl 

7.11. W sytuacji, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie 
prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7.12. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosku. 

7.13. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. www.zuktczew.pl. 

7.14. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację 
o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej, tj. www.zuktczew.pl. 
Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, 
bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie 
internetowej, www.zuktczew.pl. 

7.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

7.16. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Pan Maciej Zimny e-mail: zimny@zuktczew.pl, tel. 609 542 500 – w sprawach dot. 
procedury przetargowej i Pan Marcin Górny e-mail: gorny@zuktczew.pl tel.505 839 821 
– w sprawach merytorycznych i przedmiotu zamówienia 

 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

8.1. Wysokość wadium. 
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: 
dwa tysiące złotych 00/100) 
  

8.2. Termin wniesienia wadium. 
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za 
wniesione, jeżeli: 
a) wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym 
przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
b) wnoszone w pozostałych formach wskazanych w ust. 3 poniżej – oryginały dokumentów 
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potwierdzających wniesienie wadium należy złożyć w ofercie, nie należy natomiast wpinać 
go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie u Zamawiającego. 
2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym 
wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zakładu Usług 
Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e: Bank Pekao S.A.  
nr: 09 1240 1242 1111 0010 0226 0584.  
 
8.3. Formy wniesienia wadium. 
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 
2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione 
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, w jakich Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 ppkt 1) od 
lit. „b” do „e” musi być wystawione na Zakład Usług Komunalnych w Tczewie jako 
beneficjenta. 
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie 
Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu 
związania ofertą – także przez ten okres. 
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o 
konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty 
przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych 
zastrzeżeń i warunków. 
3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8.4. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 
8.5. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 
 
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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10.1 Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku 
polskim. 
 

10.2 Oferta winna zawierać: 
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ-
IDW lub zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści załącznika nr 
1 do SIWZ-IDW; 
2) Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 2a do 
SIWZ-IDW; 
3) Oświadczenia dotyczące podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 
Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. 6 SIWZ-IDW. 
4) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. 6 ust. 1 pkt 4 SIWZ-IDW, w przypadku 
gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do 
SIWZ-IDW); 
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólni ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 
6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 
570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich 
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
7) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.  
10.3 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 
oferty w formie elektronicznej. 
10.4 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez należycie 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
10.5 Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
10.6 Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy i dołączone do oferty. 
10.7 We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy. 
10.8 Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów, dla których SIWZ lub 
obowiązujące przepisy prawa zastrzegają inną formę. 



  

20 
  

10.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
10.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 
10.11 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie pisemnej. 
10.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
10.13   Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10.14 Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane. 
10.15 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez 
osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne 
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 
10.16 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z 
napisem:  
„Zmiana do oferty w przetargu nieograniczonym na Pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla zadania: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej  
w Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych”, 
ze wskazaniem danych Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). 
10.17 Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
10.18 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)". Zaleca się, aby były 
spięte i wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną w 
powyższym artykule przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
10.19 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 oraz wykazał, iż 
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
10.20 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 
zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: 
Oferta w przetargu nieograniczonym na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 
zadania: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie 
(etap III), budowa systemu tras rowerowych”.  Nie otwierać przed dniem 26.02.2018 r. 
godz. 09:30. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać 
nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia 
złożenia jej po upływie terminu składania ofert. 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 
10.21 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, zgodnie z 
art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
10.22 Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu 
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie. 
10.23 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych                        
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski 
z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1 Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, w Biurze 
Obsługi Klienta. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2018 r. o godz. 09:00. 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina 
wpływu oferty do zamawiającego. 
11.2 Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 
Zamawiającemu. 
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego  dnia 
26.02.2018 r. o godz. 09:30. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny,  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia,  
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
12.1 Wykonawca w oparciu o zapisy rozdz. 3 Części I SIWZ - IDW oraz Część III SIWZ - 
OPZ (uwzględniając treść Dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych), jak 
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również wszystkie zmiany i wyjaśnienia wniesione w toku niniejszego postępowania, określi 
w treści oferty cenę ryczałtową brutto (liczbowo i słownie) za całość zamówienia w złotych 
polskich (PLN), podatek VAT (liczbowo), przy czym sporządzenie oferty rekomenduje się w 
oparciu o formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ-IDW.  
Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o 
podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn. zm.). 
12.2 Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  
Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 Kodeksu) i ostateczne 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od 
obowiązków umownych, jak również rozmiaru pozostałych dostaw i ilości wykonanych usług 
oraz innych świadczeń koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie 
mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych usług, dostaw oraz innych świadczeń. 
12.3 Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w złożonej przez niego ofercie w 
oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ-IDW musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ i OPZ, a także obejmować 
wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
12.4 Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które 
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane 
jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty, a także sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części 
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
12.5 Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto 
zaoferowaną za realizację całości zamówienia. 
12.6 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
zobowiązany jest poinformować 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. 
12.7 Wszystkie wartości określone w „Formularzu oferty" należy ustalić w złotych polskich 
(PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
13. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą.  
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w 
PLN. 
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14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
14.1 Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w 
punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o 
przedstawione poniżej kryteria: 
 

 Cena –  60 % 
 

 Doświadczenie Eksperta nr 1 - 40% 
 
1)  Kryterium nr 1: „Cena” 
Cena podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert. 
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty 
wyliczane są wg wzoru: 
 

Cena oferty najtańszej 
C =   ----------------------------------------------  x 60 pkt 

Cena oferty ocenianej 
 
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta z najniższą 
ceną, spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 
60 pkt. Oferty z ceną wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.                                                 
 
2) Kryterium „Doświadczenie Eksperta nr 1”  
Znaczenie kryterium „Doświadczenie Eksperta nr 1” (D) – 40 % (najlepsza spośród ofert 
może otrzymać maksymalnie 40 pkt. w tym kryterium).  
 
Dla kryterium „Doświadczenie Eksperta nr 1” (D) punkty zostaną przyznane wg poniższych 
zasad:  
 
Doświadczenie zawodowe Eksperta kluczowego nr 1 - Inżyniera Kontraktu 
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w 
pkt. 3 Formularza oferty, zaś jego ocena zostanie dokonana wg następującej zasady: 

a)  Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu posiada doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami i/lub nadzorowaniu 
inwestycji przy jednym zakończonym i rozliczonym (*) zadaniu/kontrakcie 
polegającym na budowie, lub przebudowie drogi, klasy co najmniej Z, wraz z 
sieciami: wodociągową, deszczową, elektryczną (oświetlenia ulicznego), o wartości 
robót nie mniejszej niż 3 mln zł brutto – otrzyma 0 pkt.  

b)  Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu posiada doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami i/lub nadzorowaniu 
inwestycji przy dwóch zakończonych i rozliczonych (*) zadaniach/kontraktach 
polegających na budowie, lub przebudowie drogi, klasy co najmniej Z [w tym co 
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najmniej jeden wraz z sieciami: wodociągową, deszczową, elektryczną (oświetlenia 
ulicznego)], o wartości robót nie mniejszej niż 3 mln zł brutto dla każdego z  nich – 
otrzyma 20 pkt.  

c)  Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu posiada doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami i/lub nadzorowaniu 
inwestycji przy trzech zakończonych i rozliczonych (*) zadaniach/kontraktach 
polegających na budowie, lub przebudowie drogi, klasy co najmniej Z [w tym co 
najmniej jeden wraz z sieciami: wodociągową, deszczową, elektryczną (oświetlenia 
ulicznego)], o wartości robót nie mniejszej niż 3 mln zł brutto dla każdego z  nich – 
otrzyma 40 pkt.  

 
(*) Za zakończone i rozliczone zadanie/kontrakt należy rozumieć zadanie, dla którego 
wystawiono Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami 
FIDIC), Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku 
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 
 
14.2 W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie 
następującym wzorem:  

W = C + D 
 

gdzie: 
W - Wynik oceny,  
C – liczba punktów w kryterium „Cena”,  
D – liczba punktów, jaką może zdobyć Wykonawca za kryterium „Doświadczenie Eksperta 
nr 1”  
 
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                    
za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów. Maksymalna ilość 
punktów, jaką może zdobyć Wykonawca uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert wynosi 
100 pkt. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na 
podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej. 
 
14.3 Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i kryterium oceny 
ofert „Doświadczenie Eksperta nr 1”, wówczas Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
14.4 W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie 
z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
14.5 Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
14.6 W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający 
będzie postępował zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 
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15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.1 Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyniku 
postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 
15.2 Zamawiający zawiera, z wybranym Wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 
15.3 Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
15.4 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy 
na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w 
której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz 
do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 
15.5 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu kopii stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób skierowanych 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z 
aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – w przypadku 
podmiotów krajowych; dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne. 
 
15.6 Niewypełnienie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, postanowień, o 
których mowa w ust. 4 i 5 nin. rozdziału będzie równoznaczne z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3 
ustawy Pzp (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) i skutkować będzie zatrzymaniem wadium. 
 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z 
postanowieniami SIWZ. 
2. Wzór umowy stanowi część nr II SIWZ. 
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do 
jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia. 
4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania 
tych zmian zostały szczegółowo określone we wzorze umowy - część nr II SIWZ. 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
18.1 Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w 
Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
18.2 Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa 
w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
18.3 Środkami ochrony prawnej są: 
1) Odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp); 
2) Skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp). 
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18.4 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
 
18. Integralną częścią niniejszej SIWZ-IDW są następujące załączniki:  
 
Załącznik nr 1  Formularz oferty; 
Załącznik nr 2a  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału                  
   w postępowaniu; 
Załącznik nr 2b Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia                        
   z postępowania; 
Załącznik nr 3  Wykaz usług; 
Załącznik nr 4  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
   publicznego; 
Załącznik nr 5  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
   grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; 
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
   niezbędnych zasobów – projekt; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


