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Zamawiający: 

 

Gmina Byczyna 
ul. Rynek 1 
46-220 Byczyna 
tel.:  77 413 – 41 – 50 
fax:  77 413 – 41 – 50 
REGON: 531412993 
NIP: 751 175 01 02 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na usługi 

(SIWZ) 

 

dla 

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

(o wartości poniŜej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

Pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu nad realizacją inwestycji adaptacja budynków magazynowo – 
produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych,  na Instytucje Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator 

Przedsiębiorczości w Polanowicach” 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

 

 

Zatwierdzam……………….. 

 

 

 

 

 

Byczyna, grudzień 2012 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „specyfikacją”) 

 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
 

           Nazwa Zamawiającego:           Gmina Byczyna 
REGON: 531412993 
NIP: 751-175-01-02 

 Adres:                     ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna 
Miejscowość: Byczyna 
Strona internetowa: http://bip.byczyna.pl/ 
telefon: 77 413 – 41 – 50 
fax: 77 413 – 41 – 50 
e – mail: zamowieniapubliczne@byczyna.pl 
Znak postępowania: Wp.II.271.16.2012, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy    

posługiwać się tym znakiem. 
Godziny urzędowania: poniedziałek w godzinach 7.30 – 16.00 
   wtorek – czwartek w godzinach 7.30 – 15.30 
 piątek w godzinach 7.30 – 15.00 

 

Rozdział 2. Tryb udzielania zamówienia. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym jest mowa w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). zwaną dalej „ustawą ”. 

2. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013. 

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (dalej zwanej „Ustawą" lub uPzp  -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz następujące 
z późniejszymi zmianami, a takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące 
przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, 
poz.1817), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot 
Europejskich.(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649). 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
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Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zgodna z uPzp: 
− SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera komplet dokumentów 

przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złoŜenia oferty na wybór Wykonawcy 
robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

− Umowa - naleŜy przez to rozumieć Umowę (zwaną równieŜ zamiennie Kontraktem) na wykonawstwo usługi 
w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

− Konsorcjum - naleŜy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne 
osoby zwane są dalej "Partnerami") i naleŜy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów uPzp.;  

− Lider -  oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących 
wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac  
i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec 
Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie 
upowaŜniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji 
na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i kaŜdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie 
prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą 
realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie,  

− Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV): 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego; 71.21.00.00-
3 – doradcze usługi architektoniczne. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie przez Wykonawcę  funkcji  InŜyniera Kontraktu nad wykonaniem zadania - 
adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje 
Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”  w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r nr 243 poz. 1623)   
w specjalnościach: 
� Konstrukcyjno – budowlanej, 
� Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych, 
� Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 
3. Inwestycja nad którą będzie pełniony funkcji InŜyniera kontraktu nad inwestycją: Adaptacja budynków magazynowo 

– produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych,  na Instytucje Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości w Polanowicach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Szczegóły określa Program Funkcjonalno 
UŜytkowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 

 
ETAP I – faza przetargowa i projektowa. 
 

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zaprojektuj i wybuduj zadania „Adaptacja 
budynków magazynowo – produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych,  na Instytucje Otoczenia Biznesu – 
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„Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach”: 
1. Bierze udział w pracy Komisji Przetargowej, w tym uczestniczy w czynnościach związanych z przygotowaniem 

SIWZ, udzielaniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców zadawane przed terminem złoŜenia ofert na 
wykonanie zadania „Adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na 
Instytucje Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” oraz udziela pomocy 
w przygotowaniu dokumentacji związanej z ewentualnymi odwołaniami,  

2. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej: 
− koordynuje proces przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji, 
− sprawdza kompletność i weryfikuje projekt budowlany opracowany przez Wykonawcę projektu i robót 

budowlanych, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę pod kątem wzajemnej zgodności 
składających się na niego opracowań, a takŜe zgodności z Programem Funkcjonalno UŜytkowym 
(stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ)  i wnosi pisemnie Zamawiającemu wszelkie uwagi, 

 
               ETAP II - faza wykonania robót budowlanych. 
 
Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych: 

1. Pełni obowiązki InŜyniera Kontraktu oraz zapewnia i koordynuje pracę inspektorów nadzoru poszczególnych 
branŜ. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień i obowiązków wynikających z art. 
25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zmianami), 

2. Powiadamia organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót z załączeniem oświadczeń kierownika 
budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie, 

3. Winien upewnić się przed rozpoczęciem prac budowlanych, Ŝe spełnione zostały wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zatwierdza plan BIOZ. Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia 
ich niezgodnie z przepisami BHP i ppoŜ., oraz innymi, 

4. Ściśle współpracuje z projektantem pełniącym nadzór autorski 
5. Dostosowuje czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego  
6. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy niezwłocznie,  

nie później niŜ 4 godziny od otrzymania informacji 
7. Przygotowuje do przekazania plac budowy,  
8. Kontroluje prawidłowość wpisów dokonywanych w dzienniku budowy i wydaje Wykonawcy robót budowlanych 

polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, 
wykonania prób lub badań wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

9. Sprawdza jakość i egzekwuje zgodność wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych  
z określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem 
budowlanym, w tym zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych  
do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową.  

10. Kontroluje i przechowuje dokumenty jakości, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, protokóły 
badań, protokóły pomiarów, instrukcje obsługi w celu nie dopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych 
lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności  
z dokumentacją projektową,  a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów  
i urządzeń równowaŜnych ocena ich równowaŜności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej  
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.  

11. Sprawdzenie autentyczności  wymienionych wyŜej dokumentów. 
12. śąda od Wykonawcy robót budowlanych, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
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wykonanych robót, a takŜe wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku gdy ich kontynuacja 
mogłaby wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę, 

13. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, 
14. Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,  
15. Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych 

wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń                   
z Zamawiającym. 

16. Monitoruje terminowość realizacji robót budowlanych, a w przypadku zagroŜenia niedotrzymania terminów 
wynikających z „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych” powiadamia niezwłocznie 
pisemnie Zamawiającego,  

17. Organizuje narady budowy, co najmniej jeden raz w miesiącu oraz na kaŜde Ŝądanie któregokolwiek  
z uczestników procesu inwestycji, z udziałem Wykonawcy robót budowlanych i przedstawicieli Zamawiającego,  
sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie, 

18. Ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy uprawnione                    
do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli, 

19. Weryfikuje treść faktur wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym               
i rachunkowym oraz przekazuje w ciągu 2 dni Zamawiającemu, 

20. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad i usterek. Przygotowuje i przeprowadza odbiory 
częściowe i końcowy robót z udziałem Zamawiającego, sporządza z nich protokoły, 

21. Zatwierdza rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzane przez wykonawcę robót budowlanych dokonuje 
akceptacji dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów 
przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót i przedkłada ją Zamawiającemu                                
do zatwierdzenia. 

 

Rozdział 4. Zalecenia ogólne. 

  
1. Sprawdzenie pod względem merytorycznym ofert złoŜonych w przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania 

adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje 
Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”.  

2. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów 
mogących się pojawić podczas prowadzenia zadania zaprojektuj i wybuduj. 

3. W trakcie realizacji zadania adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych, oraz budynków 
gospodarczych,  na Instytucje Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca nadzoruje oraz monitoruje realizację 
zadania zgodnie z : 
• „Harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji” sporządzonym przez Wykonawcę projektu i robót 

budowlanych,   
• Projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją właściwego organu, 
• Warunkami umowy zawartej przez Zamawiającego z  Wykonawcą projektu i robót budowlanych, 
• Obowiązującymi przepisami prawnymi, 

4. Wszystkie waŜne informacje i decyzje niezbędne do realizacji zadania przekazywane między Wykonawcą  
a Wykonawcą projektu i robót budowlanych wymagają formy pisemnej, aby moŜna uznać je za efektywne. 
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Wszystkie pisma Wykonawcy do Wykonawcy projektu i  robót budowlanych winny być w kopii przekazywane do 
wiadomości Zamawiającemu. 

5. Zatwierdza, po uzgodnieniu z Zamawiającym, materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania na etapie 
projektu jak i budowy. 

6. Kontroluje zabezpieczenie obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia oraz niezwłoczne zawiadamia 
właściwego konserwatora zabytków. 

7. W porozumieniu z Zamawiającym kaŜdorazowo zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego                        
o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska                
a takŜe o raŜących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych. 

8. Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych  
z realizacją zadania zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca prowadzi i przechowuje korespondencję z podmiotami 
biorącymi udział w realizacji zadania „Adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych, oraz 
budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach”: ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeŜeń, uwag i wniosków kierowanych  
do Wykonawcy projektu i  robót budowlanych mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń 
Wykonawcy projektu i robót budowlanych, katastrof budowlanych itp. 

 

Rozdział 5. Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem robót i uzyskaniem pozwolenia na UŜytkowanie. 
 

1. Przeprowadzenie kontroli przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących 
dokumentów, które miały być złoŜone zgodnie z umową przez wykonawcę robót. 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości 
odbioru oraz naleŜyte uporządkowanie terenu budowy. 

3. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej  
do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej  
z Zamawiającym. 

4. Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na UŜytkowanie. 
 

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia. 
 

1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy do 02 grudnia 2013 r. 
2. Termin zakończenia – po całkowitym rozliczeniu zadania z Wykonawcą robót oraz uzyskaniu pozwolenia  

na uŜytkowanie i wykonaniu kontroli po 30 dniach od dnia podpisania odbioru końcowego robót budowlanych. 

3. Zamawiający przewiduje okres realizacji zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduję -  „Adaptacja budynków 
magazynowo – produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu – 
„Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach”  do dnia 02 grudnia 2013r z zastrzeŜeniem  
Ŝe okres ten moŜe ulec zmianie. 

 

Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki dotyczące: 
-   posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności, 
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-   posiadania wiedzy i doświadczenia, 
-   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego  

           zamówienia, 
       -   sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
        2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. 
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków jest następujący:   

1) Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;   
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
 wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  
 oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 

2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe: 
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 (jedną) usługę polegającą na świadczeniu pełno 
branŜowego (branŜa ogólnobudowlana, elektryczna, sanitarna ) nadzoru nad realizacja zadania w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” dotyczące budynków o powierzchni uŜytkowej min. 500 m2 kaŜdy, o wartości robót  
w systemie „zaprojektuj wybuduj” minimum 2.000.000,00 PLN brutto – kaŜda z robót.  
Wykonawca usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu  
potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie;  (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru 
robót) /zał. nr 5 do SIWZ/,  

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenia. 

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  
oświadczenia załączonego do oferty  /załącznik nr 2 do SIWZ/. 

3) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe na czas realizacji zamówienia będzie dysponował 
osobami – pełniącymi na czas wykonywania zamówienia nadzór nad robotami budowlanymi - poszczególnymi 
branŜami, posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie: 

a) InŜynier kontraktu – koordynator od, którego wymaga się następującego doświadczenia i kwalifikacji: 
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
- posiada doświadczenie w pełnieniu usługi inŜyniera kontraktu, tzn. pełnił co najmniej 1 usługę inŜyniera kontraktu 
nad realizacją zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące budynków o powierzchni uŜytkowej min. 500 
m2 , o wartości robót w systemie „zaprojektuj wybuduj” minimum 2.000.000,00 PLN brutto. 

b) Inspektor nadzoru w branŜy budowlanej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, 
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które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
c) Inspektor nadzoru w branŜy sanitarnej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu  
i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 
83, poz. 578) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów,  

d) Inspektor nadzoru w branŜy elektrycznej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  

      i urządzeń elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.    
      w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im    
      waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane, jako eksperci, od których 
wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394 ). 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  
− wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu            
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, oraz   

− oświadczenie Wykonawcy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane  
uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; 

 
4)    Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca    

   wykaŜe: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie  
oświadczenia załączonego do oferty  /załącznik nr 2 do SIWZ/. 

5)  Ponadto, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są 
zobowiązani złoŜyć wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
uPzp.  

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach, zgodnie w formułą  „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia 
wyjaśnień. 
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3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  

o udzielenie zamówienia, przy czym: 
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
b) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się             

o udzielenie zamówienia. 
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe polegać na wiedzy  

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww 
zobowiązanie moŜe być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty.  

 Zobowiązanie o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno 
wyraŜać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie 
odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a takŜe inne istotne okoliczności, w tym, 
wynikające ze specyfiki tego zasobu. 

 W przypadku zasobów nierozerwalnie związanych z podmiotem ich udzielającym, niemoŜliwych do 
samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangaŜowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki 
dokument musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. PowyŜsze 
uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) 
musi jednak zostać wykazane przez wykonawcę, bowiem nie moŜna przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia 
wiedzy i doświadczenia bez osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. W przeciwnym 
bowiem wypadku zamawiający będzie uprawniony do uznania, Ŝe wykonawca polegający na zasobach innego 
podmiotu, przedkładający samo tylko zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia innego podmiotu bez 
wskazania uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, nie udowodnił dysponowania odpowiednim 
zasobem. 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII ust. 1,  
w następujący sposób: 
a) na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w rozdziale VIII, zgodnie  

z formułą spełnia/ nie spełnia,  
b) zgodnie z art.26 ust.3 Ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, 
dokumenty, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe 
mimo ich złoŜenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania, 

c) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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Rozdział 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia. 

 
VIII .1.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŜy złoŜyć:   

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień                 
publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, usług  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu  
potwierdzającego, Ŝe  usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie –  zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SIWZ 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (naleŜy wykazać wszystkie osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia waz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami)-zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 

4. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane  
uprawnienia, jeśli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z Załącznikiem Nr 7  
do SIWZ. 

5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres             
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy prawo zamówień  
publicznych – jeŜeli dotyczy.  
JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy i w rozdziale VII ust.5 niniejszej SIWZ, a podmioty  
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.VI.2 niniejszego rozdziału. 

 VIII. 2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę jest osobą 
fizyczną składa  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; załącznik nr 4 do SIWZ – dla osób 
fizycznych. 

3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt. VI. 2 ust. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie  

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się powyŜszych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
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lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niŜ w 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania  z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

VIII.3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące 
wymagania: 

1. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z podmiotem 
występującym jako Pełnomocnik, 

2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą 
mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę  regulujące współpracę. 

3. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego kaŜdy z Wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy uPzp. 

4. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie dotyczące 

braku podstaw do wykluczenia,. – składa kaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu 
swojej firmy, 

b) pozostałe dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, wykaz usług, wykaz osób, oświadczenie  
z art. 22 ust. 1 ustawy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców  
składających ofertę wspólną, 

c) Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu 
„np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. 

d) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.  
VIII. 4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
VIII. 5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.                 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,  
o których mowa  w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych  
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, 
gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 
1. Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy, w postępowaniach o zamówienie publiczne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. 
2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, 

kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
3. Osoby upowaŜnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Osoba upowaŜniona do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej: Aneta Sztojko-
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Chałupczyńska – Urząd Miejski w Byczynie, pok. nr 27, tel. 077 413 41 50, wew. 30. 
Odnośnie przedmiotu zamówienia Pan Łukasz Goliński – Urząd Miejski w Byczynie, pok. nr 25, tel. 077 413 41 50, 
wew. 27. Godziny urzędowania:  pn-pt. w godz. 730 – 1500 

4. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania 
umowy. 

5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niŜ na dwa dni, przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później 
niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie 
wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

6. JeŜeli Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków 
przez Wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz na stronie internetowej . 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający 
przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz na stronie internetowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, jeŜeli Wykonawca po pobraniu SIWZ ze 
strony internetowej nie sprawdza, czy zamieszczono informację o dokonanej zmianie. 

10. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŜeniu terminu składania 
ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz na stronie internetowej. 

 

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 
 

Rozdział 11. Termin związania ofertą. 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania  

z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym  

Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  
do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 
60 dni. 

3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania z ofertą  
do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. (art. 182 ust. 6 ustawy). 
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Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) Dokumenty i oświadczenia  wymienione w pkt VIII, 
b) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1  

do SIWZ, 
c) Wykaz wykonywanych podobnych zamówień /doświadczenie zawodowe/  załącznik nr 5 do SIWZ, 
d) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje i które będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru  

w poszczególnych specjalnościach (branŜach) – Załącznik nr 6 do SIWZ, 
e) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane 

uprawnienia, jeśli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 7 do SIWZ,  
2. Do oferty załącza się oświadczenia i dokumenty Wykonawcy wyszczególnione w rozdziale VIII SIWZ, a w 

przypadku oferty wspólnej – dodatkowo pełnomocnictwa, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ .  
3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki naleŜy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób trwały 

(np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub piórem).  
4. Wymaga się, aby oferta była trwale zszyta, a jej poszczególne strony ponumerowane.  
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. Osoby 

wskazane w dokumencie upowaŜniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
muszą złoŜyć podpisy na: 
a) dokumentach oferty, o których mowa w ust. 1,  
b) załącznikach do oferty, o których mowa w ust. 2, 
c) w miejscach oferty i załącznikach, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany. 

5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo  
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, określające jego zakres i podpisane przez 
osoby reprezentujące Wykonawcę.  

6. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy, Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  

7. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003. Nr 153. poz.1503 ze zm.), co do 
których Wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być one udostępniane, muszą 
być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa” i załączone jako odrębna część 
niezłączona z jawną częścią oferty oraz naleŜy umieścić odpowiedni zapis w Formularzu Oferty.  

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty z uwzględnieniem treści             
art. 93 ust.4 Ustawy PZP.  

9. Ofertę naleŜy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym  
w sposób uniemoŜliwiający otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na 
kopercie lub innym opakowaniu naleŜy umieścić:  

� nazwę i adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 -220 Byczyna. 
� nazwę i adres Wykonawcy, 
� oznaczenia przetargu: „Oferta na przetarg – Inspektor Nadzoru dot. inwestycji adaptacja budynków  

magazynowo – produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu –  
„Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach”. 

� napis o treści „nie otwierać przed godz. 0915 dnia 14 grudnia 2012 r. 
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Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty naleŜy składać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna  sekretariat pok. 19  do dnia 
14 grudnia 2012 r.  albo nadsyłać na adres Zamawiającego 

2. Zgodnie z dyspozycją art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 
lub wycofać ofertę. 

3. Zgodnie z dyspozycją art. 84 ust. 2 ustawy  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŜona  
po terminie. 

4. Oferty złoŜone po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania, 
natomiast oferty przesłane faxem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane 

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 grudnia 2012 r.  w siedzibie Zamawiającego. 
6. Podczas otwarcia ofert prowadzący postępowanie przekaŜe informacje wymagane art. 86 ust. 3 ustawy  

tj. kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje 
dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

  
Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

 
1. Wykonawca podaje w Formularzu oferty cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w złotych polskich w 

rozbiciu na cenę brutto. Wymagane jest podanie ceny (liczbowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

2. Cenę oferty naleŜy ustalić jako ryczałtową dla całego zakresu zamówienia na podstawie załączonych  
do SIWZ dokumentów, powinna zawierać wszystkie koszty mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia w tym m.in. koszty dojazdu osób związanych bezpośrednio z nadzorowaną inwestycją, koszty 
związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
wszelkie formalności administracyjne i wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy.  

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy  
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  

4. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad 
uczciwej konkurencji z zastrzeŜeniem, iŜ cena oferty nie moŜe być raŜąco niska w stosunku  
do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złoŜenia oferty z raŜąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie  
z art. 89 ust 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy musi obejmować równieŜ przeniesienie autorskich praw majątkowych.  
Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia na mocy odrębnych przepisów nabędzie wszelkie autorskie 
prawa majątkowe do utworów (m.in. opinii, analiz, sprawozdań, itp. ), które powstaną w wyniku realizacji 
niniejszego zamówienia z chwilą przekazania nośników materialnych, na których zostały one utrwalone. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych na inne osoby 
fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 6, Zamawiający przekaŜe takŜe Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu 
ofert na jego pisemny wniosek o ich udostępnienie. 
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Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert. 

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:  
-   zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;  

       -   nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Cena oferty                                                                                                     – 100 % 

 Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 
 

                        Cena minimalna  
             K = ----------------------------  x 100 pkt. 
                         Cena badana 
 

           K – liczba punktów przyznana ofercie badanej za spełnienie kryterium 
          

Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferował najniŜszą cenę. 
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów. 
4. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonej oferty. 
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności naleŜy rozumieć widoczne, 
wbrew zamierzeniu niewłaściwe uŜycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 
niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w 
treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający nie moŜe poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku 
od towarów i usług, 

9. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, 
10. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeŜeli:     

a) oferta jest niezgodna z ustawą, 
b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
d) oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) oferta została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
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Rozdział 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert. 
 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,  
którzy złoŜyli oferty, o: 
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, 
a takŜe punktację przyznaną ofertom. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  

faktyczne i prawne. 
d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego moŜe być  zawarta. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony  
w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny sposób.  

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień  
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy oraz zasady 
współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą  a Zamawiającym określają istotne  
postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany  
będzie do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty  
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta 
została złoŜona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 publicznego Zamawiający zaŜąda umowy/porozumienia regulującego współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

6. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia  
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający moŜe 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  
i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

 

Rozdział 17. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
 

1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, słuŜącego pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.   

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia umowy nie później niŜ  w dniu podpisania 
umowy, w sposób umoŜliwiający potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w momencie podpisywania umowy. 

3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym  

Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto 

przedstawionej przez Wykonawcę. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego w wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

 

Rozdział 18.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy. 

 

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy 
zaakceptowanym przez Wykonawcę – załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Zmiany treści zawartej umowy moŜliwe będą jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  
i mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach tylko za zgodą Stron, po protokolarnym opisaniu zdarzenia,  
na piśmie w formie aneksu pod rygorem niewaŜności w następujących przypadkach: 
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) przyspieszenie lub opóźnienie wyboru Wykonawcy robót budowlanych, powodujące moŜliwość 
skrócenia lub konieczność wydłuŜenia umownego terminu realizacji zamówienia, 

b) wydłuŜenie terminu realizacji projektu przez Wykonawcę projektu i robót budowlanych wynikające  
z niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego okoliczności lub działania tzw. „siły wyŜszej”, 
niemoŜliwej do przewidzenia i zapobieŜenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana 
przepisów prawnych powodująca wydłuŜenie terminu realizacji zamówienia – od momentu zaistnienia 
w/w okoliczności potwierdzonych protokolarnie na czas usunięcia ich skutków, 

c) Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 
zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność jego zawarcia. 

3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

 

Rozdział 19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zagadnienie środków ochrony prawnej zostało uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych w dziale VI  
(artykuły od 179 do 198g). Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań 
których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

Rozdział 20. Informacja o podwykonawstwie. 
 

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy – Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego  



Przetarg nieograniczony                                                                                                                                                               Wp. II.271.16.2012 r. 

Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 

 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

„inwestujemy w Twoją przyszłość” 

18z19 

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części  
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 

Rozdział 21. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
2.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

Rozdział 22. Części zamówienia, zamówienia uzupełniające, oferty wariantowe, aukcja elektroniczna, zwrot 
kosztów udziału w postępowaniu, wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób realizujących 

zamówienie i funduszu szkoleniowego, zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcy kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy utworzenia funduszu szkoleniowego i zwiększenia wpłat na ten 

fundusz. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Rozdział 23. Postanowienia końcowe. 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne w kaŜdym miejscu, gdzie SIWZ oraz załączniki zawierają 

odniesienia do konkretnej marki, źródła, szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia 
lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo 
produktów. 

3. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione 
po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania z tym, Ŝe 
oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

4. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniŜszych zasadach: 
a) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek wnioskodawcy. 
b) Udostępnienie protokołu lub załączników moŜe nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 

zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub droga elektroniczną, zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

c) Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego, nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń 
lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu treści złoŜonych ofert lub wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

d) JeŜeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów, 
zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

e) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, 
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w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania  
i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niŜ w dniu 
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o uniewaŜnieniu postępowania. 

 

Rozdział 24. Załączniki. 

 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Przetargowej, 

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

Załącznik nr 4 – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp,  

Załącznik nr 5 – doświadczenie zawodowe /wykaz wykonanych usług/, 

Załącznik nr 6 – potencjał kadrowy /wykaz osób/, 

Załącznik nr 7 – oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, 

Załącznik nr 8 – wzór umowy. 

Załącznik nr 9 – Program Funkcjonalno UŜytkowy. 

 


