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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr sprawy: ZP.271.24.2021 AB
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.
„Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie”

dla trybu podstawowego o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone
w dniu 02.12.2021r. na stronie internetowej http://www.bip.uniejow.pl/, na Platformie pod
adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem 2021/BZP 00296322/01 z dnia 02.12.2021 publikacja obowiązkowa.
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I. ZAMAWIAJACY
Nazwa zamawiającego: GMINA UNIEJÓW
ulica: Błogosławionego Bogumiła 13
kod miejscowości: 99-210 Uniejów
telefon: 63 288 97 40
faks: 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
REGON Gminy Uniejów: 311019579
NIP Gminy Uniejów: 828-13-56-737
adres e-mail: urzad@uniejow.pl
adres strony internetowej: www.uniejow.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek 9.00 – 17.00;
wtorek – piątek 8.00-16.00;
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ DOSTEPNE SĄ DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA WRAZ Z ICH EWENTUALNYMI ZMIANAMI I WYJAŚNIENIAMI
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
Dodatkowo wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą będą dostępne na stronie
internetowej www.bip.uniejow.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„PZP” (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi ( w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadzonymi w ramach
zadania pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie”
2. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje weryfikację dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz nadzór nad wykonywanymi na podstawie dokumentacji robotami
budowlano-montażowymi w skład których wchodzi:
- budowa budynku przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
oraz sieciami przyłączeniowymi ;
- budowa dróg wewnętrznych i chodników oraz miejsc postojowych na terenie przynależnym
do przedszkola;
- nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc postojowych oraz chodników stanowiących
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dojazd i dojście do wjazdu i wejścia na teren przedszkola;
- zagospodarowania terenu w elementy małej architektury w tym:
- wykonanie placu zabaw dla przedszkolaków;
- projektowanych elementów małej architektury ( ławek, koszy na nieczystości, stojaków do
parkowania rowerów)
- ogrodzenia terenu;
- oświetlenia zewnętrznego;
- instalacji monitoringu i ochrony obiektu;
- usunięcia kolizji z sieciami które mogą wystąpić na terenie lokalizacji inwestycji.
3. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnym 1515,
1516/2,obręb Uniejów 1, których właścicielem jest Gmina Uniejów. Działki usytuowane są w
strefie „B” ochrony uzdrowiskowej przy ul. Targowej, ( droga powiatowa) w centrum miasta
Uniejowa, w zabudowie miejskiej.
4. Pełen opis przedmiotu nadzoru jest udostępniony pod postępowaniem na roboty budowalne
–sygnatura ZP.271.15.2021 AB
5.Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) przy zachowaniu należytej
staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
6.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w szczególności
obejmuje:
a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b. zweryfikowanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jakości wykonanych robót
i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie
c. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót,
materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót;
d. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych,
odbioru gotowych obiektów budowalnych i przekazywanie ich do użytkowania.
e. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
7.Ponadto Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
f.

Informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej oraz
sprawowanie kontroli nad właściwym usunięciem tych wad w terminach
umożliwiających zakończenie kontraktu bez opóźnień.
g. Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego
procesu budowlanego oraz wyceny robót.
h. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych
robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw
mających wpływ na zmianę kosztów budowy.
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i.

j.
k.
l.
m.

n.
o.

p.

8.

Składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji na wezwanie
Zamawiającego oraz występujących trudnościach w realizacji budowy,
niezwłoczne informowanie o odstępstwach od umowy zawartej przez
Zamawiającego z Wykonawcą.
Uczestniczenie przy prowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń.
Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotowej budowy.
Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów
gwarancyjnych.
Inspektor powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich
odstępstwach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od
potrzeb Wykonawcy i Inwestora- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
Zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
budzących wątpliwości co do ich jakości.
Żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt odkrywek elementów robót
budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli
wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakrycie.
Wstrzymać roboty, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w
przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą
starannością i widzą techniczną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu

operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII

INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH. DZIAŁANIE VII.4 EDUKACJA . PODDZIAŁANIE VII.4.2
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
9.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

10.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
czynności inspektora nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie.

11.

Informacja o częściach zamówienia:
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

12.

Pozostałe informacje: Zamawiający informuje, iż:
a. nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.
2 pkt 2 ustawy PZP,
b. nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy
wskazani o których mowa w 94 ustawy PZP,
c. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8,
d. nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP,
e. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
f. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów
poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
g. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań,
h. wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy
(firmy) tych podwykonawców,
i. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
j. nie przewiduje aukcji elektronicznej,
k. nie przewiduje składania katalogów elektronicznych,
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l.

nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – nadzoru inwestorskiego: data kompletnego
zakończenia robót budowlanych – podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
5.2.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia –
do 28.02.2023r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień
podpisania protokołu odbioru końcowego zadania – robót budowlanych.
5.3.
Inspektor Nadzoru wykonywał będzie swoje obowiązki:
5.3.1. w zakresie realizacji zadania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia
zakończenia realizacji robót budowlanych.
5.3.2. w zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych - w okresie
gwarancji przewidzianej na wykonanie zadania.
5.3.3. w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, Inspektor nadzoru
będzie pełnił nadzór do dnia odbioru końcowego a jego wynagrodzenie nie ulegnie
zmianie.
VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Zgodnie z załączonym do SWZ projektem umowy, który to stanowi załącznik do SWZ.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
W POSTĘPOWANIU

Z

ZAMÓWIENIA

ORAZ

WARUNKI

UDZIAŁU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy PZP tj.
7.1.1 Z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca:
7.1.1.1 będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa, a.6) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia
wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
f) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
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g) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
7.1.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1 lit. a.
7.1.1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
7.1.1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.1.1.5 jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożył odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
7.1.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
7.1.2 Zamawiający nie stosuje w postępowaniu podstaw wykluczenia, o których mowa w art.
109 ust. 1 pkt. 1 – 10 ustawy PZP.
7.1.3 Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postepowania o udzielenie
zamówienia.
7.1.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełni łącznie przesłanki określone w art. 110 ust.
2 pkt. 1 – 3 ustawy PZP tj.
7.1.4.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
7.1.4.2 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
Zamawiającym;
7.1.4.3 podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności:
7.1.4.3.1 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
7.1.4.3.2 zreorganizował personel,
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7.1.4.3.3 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
7.1.4.3.4 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
7.1.4.3.5 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
7.1.5 Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności określone w/w pkt 4. ppkt
1-3 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
7.1.6 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu w zakresie:
7.2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku.
7.2.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku.
7.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku.
7.2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
a)Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże
że:


w

okresie

ofert,

a

ostatnich

jeżeli

okres

trzech

lat

prowadzenia

przed

upływem

działalności

jest

terminu
krótszy

składania
–

w

tym,

okresie, wykonał/zakończył minimum jedną

usługę

polegające na pełnieniu

nadzoru nad realizacją robót budowalnych

w zakresie budowy, rozbudowy

budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 1000m2

i wartości robot

co

najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) brutto. Zakres ww.
robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz
instalacyjne (min. wod.-kan., elektryczne).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie.
W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac,
dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres / wartość usług, o
których mowa powyżej.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu
(zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał
na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Strona 7 z 27

nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia
się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie
wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy
konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę
faktur.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio
u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
b)Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
b.1. jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót ( koordynator zespołu)
posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjnobudowlanej;
b.2. jedna osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b.3. jedna osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b.4. jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych,
b. 5 jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru , posiadającego uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi - w ograniczonym zakresie w specjalności w specjalności inżynieryjnej drogowej
Uwagi:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im
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kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020,
poz. 220).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
5) W przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy,
np. konsorcjum), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Zamawiający dopuszcza łączne
spełnianie warunku.
6) Wyżej wymienione osoby pełnić będą funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót w swojej
specjalności. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku w/w funkcji,
pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
7.4. Udostępnienie zasobów:
7.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
7.4.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
7.4.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7.4.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr
6 do SWZ), o których mowa w w/w pkt 4 ppkt 1-3 niniejszego rozdziału potwierdza, że stosunek
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łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:
7.4.4.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby,
7.4.4.2 sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
7.4.4.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
7.4.5 Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku
niniejszego zamówienia tj. o których mowa w pkt. 2 ppkt. 4) niniejszego rozdziału.
7.4.6 Zamawiający zgodnie z art. 119 ustawy PZP zbada, czy nie zachodzą wobec podmiotu
udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia o których mowa w niniejszym rozdziale, które
to zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7.4.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt.
7.1 niniejszego rozdziału, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.4.8 Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostepniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7.5 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
7.5.1 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie.
7.5.2 Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.5.3 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
VIII. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
8. 1. Wykonawca do oferty dołącza:
8.1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
8.1.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do
SWZ.
8.2 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym
mowa w w/w pkt 8.1.1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców – wzór oświadczenia
nr 3 do SWZ.
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8.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
117 ust. 4 ustawy PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 SWZ.
8.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu udostępniającego zasoby, oraz
odpowiednio wypełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
8.5 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
8.5.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
8.5.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ
8.5.3 Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
Uwagi:
1) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 8.5.3 ., dotyczy usług, w
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt. 8.5.3. liczy się wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
8.6 Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
8.7 Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wykazał w oświadczeniu o którym
mowa w w/w pkt. 1 niniejszego rozdziału, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
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8.8 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
8.9 W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - W TYM
KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA
OFERTY
9.1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
9.2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
9.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywać się będzie w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem
za
pośrednictwem
Platformy
znajdującej
się
pod
adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” (zwaną dalej platformą).
9.4 Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
gminy Uniejów; https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub
do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod
z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu.
9.5 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem
zakładki „Korespondencja”.
9.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu
zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym
przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy
uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól
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wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ,
wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie
wysłane".
9.7 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
9.8 Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o
dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy
Zakupowej.
9.9 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa gminy Uniejów tel. +48 22 557 22 23 (infolinia
dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
9.10 Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
9.11 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę
na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor
Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich
nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9.12 Zamawiający określa niezbędne wymagania
prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:

sprzętowo-aplikacyjne

umożliwiające

a) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w
wersji wpieranej przez producenta.
b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w
wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie
przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest
również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków
(exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie
Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir
Host należy przeładować bieżącą stronę.
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d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera.
9.13 Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
9.14 Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff,
geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9.15 Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9.16 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.
9.17 W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
Składając ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej oryginał dokumentu
wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym, zaufanym lub
podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając
na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument".
9.18 Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991)
9.19
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z
Wykonawcami są: Aleksandra Borowska tel. 63 288 97 88, Adam Przytuła tel. 63 288 97 69.
9.20 Złożenie oferty
9.20.1 Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod
adresem:
https:/gminauniejow.ezamawiajacy.pl
opatrzonej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym.
9.20.1.1
Ofertę
należy
złożyć
na
Platformie
pod
adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” do dnia 10.12.2021r. do godz.
10:15
9.20.1.2 Wykonawca składa Ofertę poprzez:
a)wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby umocowane. Czynności określone powyżej realizowane są poprzez
wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
9.20.1.3 Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
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9.20.1.4 Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi
„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9.20.1.5 Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
9.20.1.6 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona
po9.20
9.20.1.7 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
9.20.1.8
Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił
niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
9.20.1.9 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne
do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty
generowanym z zakładki „oferty”
9.20.1.10. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w
zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.
9.20.1.11 Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
9.20.1.12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
9.20.1.13 W przypadku składania oferty w formie lub postaci elektronicznej na Platformie
dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez
polecenie „Dodaj".
9.20.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
9.21 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
9.21.1 W przedmiotowym postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
za
pośrednictwem
Platformy
znajdującej
się
pod
adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
9.22.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: urzad@uniejow.pl lub ze służbowej poczty elektronicznej pracowników
Gminy Uniejów z rozszerzeniem @uniejow.pl
9.23.3 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy. Zakładka
„Korespondencja” Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.3.2 SIWZ adres email. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
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9.24 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.25 Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.26 6 W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTWANIA OFERTY
1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę sporządzoną na lub w oparciu o formularz oferty (załącznik nr 2 do
SWZ) wraz z:
1) Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2) Oświadczeniem z art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4
3) Oświadczeniem z art. 125 ust. 5 (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5
4) Zobowiązaniem podmiotu udostepniającego swoje zasoby (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6
5) Pełnomocnictwem (jeżeli dotyczy)
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty lub
oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostepniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane
dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w w/w pkt. 6 niniejszego rozdziału dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania,
które każdego z nich dotyczą,
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2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej o
których mowa w w/w pkt. 6 niniejszego rozdziału może dokonać również notariusz.
9. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w w/w pkt. 6 – 8 niniejszego rozdziału należy
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
10. Podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązanie podmiotu udostepniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązanie podmiotu
udostepniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione
podmioty lub pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem , przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w w/w pkt. 11 niniejszego rozdziału dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,
2) przedmiotowych środków dowodowych, oświadczenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu lub zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca
lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej o
których mowa w w/w pkt. 11 niniejszego rozdziału może dokonać również notariusz.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
12.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ łącznej ceny ofertowej
brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
12.2 Przez cenę oferty należy rozumieć cenę zdefiniowaną w art. 3 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178),
zatem w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkowemu od
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
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12.3. Stawkę podatku VAT (w %) należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.).
12.4. Ceny należy podawać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie (podawanie cen w
inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia cen w złotych należy
dokonywać do dwóch miejsc po przecinku wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę
powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku
jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku pozostaje bez zmian.
12.5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej SWZ i w załącznikach do niej oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia.
12.6. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen
materiałów, usług czy stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie wykonywania
przedmiotu zamówienia określonego w danym zadaniu.
12.7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w
walutach obcych.
12.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego w Formularzu oferty, 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, z wskazując ich wartość bez kwoty
podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miła zastosowanie .
12.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12.10. Zgodnie z art. 225 ust. 2 Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego,
że:
1) Wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego
bez kwoty podatku,
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach: 1) „Cena” – C
2) „Doświadczenie koordynatora zespołu”- D
1) Kryterium „Cena”
2. Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto Wykonawcy podanej
w Formularzu ofertowym – waga 60% = 60 pkt
Zamawiający w kryterium „Cena” będzie przyznawał punkty według następującego wzoru:

cena minimalna
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C = 100 x ------------------------------ pkt x 60%
cena oferty badanej
Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 100
punktowej skali ocen.
3.Kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru - koordynatora zespołu ” (D) będzie
oceniane według następujących zasad:
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby na stanowisku: „Inspektor - koordynator
zespołu –posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń w następujący sposób:
1)Wykonawca otrzyma 40 pkt – w przypadku doświadczenia prowadzenia nadzoru nad robotami
budowlanymi w zakresie budowy, rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej co najmniej
1000m2 na 4 lub więcej obiektach
2) Wykonawca otrzyma 30 pkt – w przypadku doświadczenia prowadzenia nadzoru nad robotami
budowlanymi w zakresie budowy, rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej co najmniej
1000m2 na 3 obiektach
3) Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku doświadczenia prowadzenia nadzoru nad robotami
budowlanymi w zakresie budowy, rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej co najmniej
1000m2 na 2 obiektach
4) Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku doświadczenia prowadzenia nadzoru nad robotami
budowlanymi w zakresie budowy, rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej co najmniej
1000m2 na 1 obiekcie
5)Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku braku doświadczenia prowadzenia nadzoru nad
robotami budowlanymi w zakresie budowy, rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej co
najmniej 1000m2
Zamawiający
dokona
oceny
w
ww.
kryterium
Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.

na

podstawie

oświadczenia

3. W przypadku niewypełnienia lub błędnie wypełnionego przez wykonawcę w formularzu
ofertowym kryterium „Doświadczenie” Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium.
4. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach,
zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+D
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
D – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium doświadczenie,
P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
XIV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w
zakładce „OFERTY" do dnia 10.12.2021r. do godz. 10.15
14.2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
14. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021r. o godzinie 11:00.
14.4 Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o :
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
14.6 Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert.
14.7 Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
tj. od dnia 10.12.2021r. do dnia 08.01.2022r.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE CELEM
ZAWARCIA UMOWY
1. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) zawiadomienie o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i
terminie zawarcia umowy.
3. Zgodnie z art. 432 ustawy PZP umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy kopie uprawnień osób przewidzianych przez
Wykonawcę w postepowaniu do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane
przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie
skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami jeżeli zamawiający
wymagał jego wniesienia.
Rozdział XVIII – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do
specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy podlega
unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p. Umowa zawarta
zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej
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umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na
zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania:
- terminy płatności faktur częściowych i końcowej 30 dni.
3.Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
1)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych , które będą
miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych charakterze,
w

tym

klęski

żywiołowe,

warunki

atmosferyczne

uniemożliwiające

prowadzenie

robót

budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające
ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez wykonawcę
wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy
sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót
budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i
miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.
3)wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót
przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,
nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
4)wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów
czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich
wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
5)zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa
6) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego,
które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
7)wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
8)zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały
wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
9)wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.
4.Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na
termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową
realizację przedmiotu umowy.
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5.Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób
wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
6. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o
zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu –
jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki
udziału w postępowaniu.
7.Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania
Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo
za wykonanie umowy.
8. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, które
uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego wykonania umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu
jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp - Wynagrodzenie
Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli
zmiany wskazane w punktach 1-4 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę.
10. W przypadku opublikowania przepisów skutkujących wystąpieniem zmian, o których
mowa:


w ust. 9 pkt 1), zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie Aneksu do umowy, zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach wprowadzających zmianę,



w ust. 9 pkt 2) 3) 4), każda ze Stron umowy, może wystąpić do drugiej Strony z
wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia w zakresie Wynagrodzenia dotyczącego
części Przedmiotu Umowy pozostałej do wykonania na dzień złożenia wniosku. Wniosek
wskazany w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą
wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie
kwoty zmiany kosztów wykonania zamówienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego
wniosku przez obie Strony oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych przez
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Zamawiającego Strony zawrą Aneks do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w
związku ze zmianami, o których mowa w ust. powyżej . Aneks obejmował będzie
wynagrodzenie należne począwszy od daty złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od
dnia wejścia w życie przepisów powołanych we wniosku.
11 Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy pzp
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o średnioroczny
wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc od miesiąca publikowany przez Prezesa
GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS
2) w sytuacji, gdy średnia wskaźnik GUS za dowolny miesiąc realizacji usługi przypadający po
upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem)
zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu publikacji
wskaźnika;
3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia
strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
4) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają
dla okresu upływającego po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy
5) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona
wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
6) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie miesiąca od
dnia zakończenia realizacji umowy;
7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
A x (B% - 5%) = C
GDZIE:
A – wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem;
B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej
wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano
wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia
C - wartość zmiany umowy
8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych
kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objętym wnioskiem;
c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na
koszt realizacji zamówienia.
9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 15 % w stosunku do pierwotnej
wartości umowy.
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10) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ust. 5
ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów
lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące
warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
11) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca: w terminie 14
dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia - przedłoży
Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają
warunki określone w pkt.10) lit. a) i b) wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń
Podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia
Podwykonawców
12) w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia,
12.Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej zmianę umowy
oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków Wykonawcy wynikających z
niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane przez Wykonawcę.
13. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję,
awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im
zapobiec.
14. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury
zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek
pod rygorem utraty prawa żądania zmiany
16.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
17. Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia. Podział zamówienia
na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo
wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie
skoordynowania współpracy kilku wykonawców. Realizacja zamówienia przy zaangażowaniu
wielu wykonawców, prowadzi do nadmiernych problemów logistycznych i organizacyjnych.
Dodatkowo rozprasza się kwestia odpowiedzialności za jakość wykonanych usług
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XVII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
18.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX
ustawy Pzp (art. 505–590).
18.2 Zgodnie z art. 513 ust. 1 ustawy PZP odwołanie przysługuje na:
1) Niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym projektowane postanowienia umowy,
2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy PZP,
3) Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy
PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
18.3 Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne:
1) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w
w/w pkt 18.3 ppkt. 1 niniejszego rozdziału.
18.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się: 1) W terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej, których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.
18.5 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w w/w pkt. 3 i 4 niniejszego rozdziału wnosi
się: 1) W terminie 5 dni, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
18.6 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty odwołanie wnosi się nie później niż: 1) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, 2) w terminie miesiąca od
dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie zamówień Publicznych
ogłoszenia o wyniku postępowania.
- pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX
ustawy Pzp.
XIX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego
Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów;
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b) dane kontaktowe inspektora
daneosobowe@uniejow.pl;

ochrony

danych w Urzędzie Miasta w Uniejowie to

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego
w Uniejowie” , nr sprawy: ZP.271.24.2021 AB prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XX. ZAŁĄCZNIKI
1. Projekt umowy,
2. Formularz ofertowy,
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w
postępowaniu,
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4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na
podstawie art. 117 ust. 4,
5. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw do wykluczenia i
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby,
6. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby,
7. Wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 – grupa kapitałowa,
8. Wzór wykazu osób.
9. wzór wykazu usług.
Sporządziła: Aleksandra Borowska
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