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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

dla zamówienia o szacunkowej wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z 

późn. zm.) zwane dalej w skrócie „PZP ” 

 

ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej : 
http://www.grodziskodolne.pl 

 

 

1.1 Zamawiający działający wspólnie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  oraz w oparciu o Umowę Partnerską zawartą w dniu 

21.02.2017 r. pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne a Gminą Miasto Leżajsk w zakresie przygotowania i 

przeprowadzenia procedury przetargowej w ramach projektu pn.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii 

na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” Zamawiający: 

 

a) Gmina Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne, 

 NIP 8161570014, Regon 690581710 

 

b) Gmina Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk 

 NIP: 8161673010, REGON: 690581703. 

 

1.2 Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postepowania w imieniu i na rzecz 

wskazanych w pkt. 1.1 SIWZ Zamawiających jest: 

Gmina Grodzisko Dolne zwana dalej łącznie „Zamawiającym” 
Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie 

NIP 816-15-70-014, Regon 690581710, 
tel.: +48 (17) 242 82 65, fax: +48 (17) 243 60 38, 
 
Godziny urzędowania Urzędu Gminy Grodzisko Dolne: 
poniedziałek – piątek 7.30–15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Adres poczty elektronicznej: urzad@grodziskodolne.pl 
Adres strony internetowej: http://www.grodziskodolne.pl 
 

 

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia. 
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2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą:  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu 

kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy 

Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na 

budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”. 

 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U.2017 poz 1579  z poźn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą PZP”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.2016.380), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

3. Zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy PZP składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w postępowaniu 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie dotyczy dokumentów 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP 

5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych  

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia. 

7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust.1 ustawy 

PZP.) 

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje 

się rozliczeń w walutach obcych. 

11. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 

91a ust. 1 ustawy PZP. 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy PZP). 

13. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 

oraz podpisania umowy. 

14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy PZP). 

15. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 

4 ustawy PZP). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 

II.  Informacje ogólne 
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17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości 

prawnej. 

18. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postepowaniu 

19. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych 

źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, 

działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 w ramach którego 

ma zawartą umowę z instytucją zarządzającą nr. RPPK.03.01.00-18-0053/17-00 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na rzecz Gminy 

Grodzisko Dolne (Lider projektu) oraz Gminy Miasto Leżajsk (Partner), nad realizacją projektu pt.: „Montaż i 

instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i 

Miasto Leżajsk”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, (dalej „Projekt”).  

 

1) Wspólny Słownik Zamówień:  

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi   

71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją   

71.31.00.00-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane   

71.31.52.10-4 – Usługi doradcze w zakresie budownictwa   

71.53.00.00-2 – Doradcze usługi budowlane  

71.54.00.00.5 – Usługi zarządzania budową  

71.63.13.00-3 – Usługi technicznego nadzoru budowlanego  

72.22.00.00.3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne.   

71.31.34.30-8 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego  

  

2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pt.: 

„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko 

Dolne i Miasto Leżajsk”, w specjalnościach:  

1) Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych;  

 
III .  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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2) Branża  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

3) Branża konstrukcyjno-budowlana.  

  

3. Zadanie inwestycyjne w ramach projektu pt.: „„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach 

mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, realizowane będzie w formule „dostaw z 

montażem”, na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Gminy Miasto Leżajsk- Województwo Podkarpackie i będzie 

polegało na doborze urządzeń i instalacji OZE a następnie wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych w 

zakresie ich montażu:   

 

1) Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 538 zestawów instalacji kolektorów 

słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: 

 

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 383 zestawów)): 

 161 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na budynkach 

mieszkalnych osób fizycznych, 

 188 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na budynkach 

mieszkalnych osób fizycznych, 

 34 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na budynkach 

mieszkalnych osób fizycznych, 

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 155 zestawów): 

 99 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na budynkach 

mieszkalnych osób fizycznych, 

 50 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na budynkach 

mieszkalnych osób fizycznych, 

 6 zestawów (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na budynkach 

mieszkalnych osób fizycznych, 

 

2)  Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 365 zestawów instalacji 

fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: 

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 233 zestawów): 

 36 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 2,16 kWp,  

 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 2,7 kWp,  

 100 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 3,24 kWp, 

 7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 3,51 kWp, 
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 63 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 4,05 kWp, 

 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 4,59 kWp, 

 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 5,13 kWp,  

 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 6,21 kWp, 

 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 26 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 7,02 kWp, 

 

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 132 zestawów): 

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 4 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 

1,08 kWp,  

 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 2,16 kWp,  

 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 2,7 kWp,  

 42 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 3,24 kWp, 

 13 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 3,51 kWp, 

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 14 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 3,78 kWp, 

 37 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 4,05 kWp, 

 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 

4,59 kWp, 

 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 5,13 kWp,  

 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 

min. 6,21 kWp, 

 

3) Dostawa i montaż oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) do 

ogrzewania budynków w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym: 

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 17 szt.): 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 12 kW 

 3 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW, 
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 1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 19 kW, 

 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW, 

 3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW, 

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 19 szt.): 

 10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW, 

 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW, 

 4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW. 

 

4) Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 61 szt. pomp ciepła 

służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO, w tym 

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 47 szt.): 

 40 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 3,1 kW, 

 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW, 

 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 13 kW, 

 3 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW, 

 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 20 kW 

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 14 szt.): 

 7 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 4 kW, 

 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 8 kW, 

 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW, 

 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 12 kW, 

 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW. 

 

4. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności : 

 

Nadzór inwestorski w ramach realizacji projektu pt.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na 

budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, w ramach którego wyodrębnia się 

następujące czynności:  

1) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:  

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

 wodociągowych i kanalizacyjnych,  

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

c) konstrukcyjno-budowlanej.  

2) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań inwestycyjnych  w  ramach  

ww. projektu, realizowanych w  formule „dostaw z montażem”, tj. nad:  
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a) realizacją umowy z wykonawcą na właściwy dobór, a następnie wykonanie robót budowlanych 

i instalacyjnych w zakresie montażu i rozruchu technologicznego:  

b) realizacją umowy z wykonawcą na, wykonanie i rozruch systemu monitoringu instalacji w zakresie 

wskaźników rezultatu dla Projektu;  

3) Zapewnienie w okresie realizacji Projektu, nadzoru inwestorskiego nad funkcjonowaniem instalacji urządzeń 

pomiarowych w ramach systemu monitoringu efektów ekologicznych i energetycznych na zamontowanych 

instalacjach OZE 

4) Nadzór inwestorski nad (robotami budowlano-montażowymi) w takich odstępach czasu, aby zapewniona 

została skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej 

instalacji realizowanej  w ramach Projektu w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 

montowanych instalacji, zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami specyfikacji 

technicznych, dokumentacji projektowej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a 

wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie powinna (w tym odbiór techniczny instalacji) być 

udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem zakresu 

inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty 

w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.  

5) Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020.  

6) Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych    

instalacji z przyjętymi założeniami (projektem) i pozwoleniami na budowę (jeśli będą wymagane), jak 

również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

7) Akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych na 

poszczególnych budynkach objętych projektem w zakresie doboru instalacji OZE, przebiegu i miejsca 

montażu instalacji  

8) Weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnianych przez Wykonawców Projektu.  

9) Weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie 

jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

10) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 

porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska.  

11) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez 

Wykonawców robót budowlanych.  

12) Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych i innych spotkań.  

13) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu.  

14) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy  Zamawiającym, a Wykonawcami (protokołu odbioru 

częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.).  

15) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i merytorycznym 

dot. realizowanego Projektu.  

16) Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych Wykonawców.  
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17) Przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych i 

końcowych.  

18) Uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej.  

19) Zarządzanie całym procesem oddawania (przekazywania) do użytkowania instalacji OZE na/w budynkach 

mieszkalnych należących do osób fizycznych – mieszkańców Gmin objętych projektem  

20) Udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych 

instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych 

do użytkowania instalacji oraz kontrola ich usunięcia w okresie trwania gwarancji.  

21) Udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych 

instalacji na koniec okresu trwania gwarancji.  

 

5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę 

na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia 

obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektora nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. ) 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy, przez czas realizacji dostawy i montażu do dnia 

sporządzenia końcowych protokołów odbioru, 

2. Termin rzeczowej realizacji projektu planowany jest do 16 sierpnia 2019 r. - termin ten może ulec wydłużeniu lub 

skróceniu, co jest uzależnione od terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, czego nie można 

jednoznacznie określić na etapie niniejszego postępowania.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 

 

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 
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 ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 

 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Dysponowanie co najmniej: 

a) jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń cieplnych (w zakresie pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia) oraz 

doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania 

ofert) - przynajmniej jednego zamówienia obejmującego: 

-   montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem do instalacji na budynkach (minimalna 

 ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 250 sztuk), 

-  montaż instalacji kotłów na biomasę wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość 

 instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 20 sztuk), 

- montaż pomp ciepła wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji pomp ciepła 

objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 sztuk) 

 

b) jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w branży 

elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w zakresie 

pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia) lub doświadczenie w pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego 

zamówienia obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna 

ilość instalacji objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 150 sztuk ).  

 

UWAGA: 

1) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie 

się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z dnia 2016.03.08) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień 

budowlanych w dacie ich nadania.  

2) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego 

UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi 

przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 
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3) W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie 

przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli 

kursów średnich NBP z dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia. 

4) Wykonawca może wykazać tą samą osobę do kierowania robotami w obu branżach, jeżeli posiada ona uprawnienia i 

doświadczenie wymagane w warunku udziału w postępowaniu . 

 

5.1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

rozdziale V pkt 2 ppkt. 3) SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu 

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

5.3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w rozdz. V pkt 4 SIWZ wystąpi 

wyłącznie w przypadku, kiedy: 

a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia; 

b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ; 

c) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

 informacja czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej 

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
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5.5. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale VII SIWZ. 

 
 

VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

 
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy PZP.  

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczania 
 

 
 

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY 
ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 
 

1) Oświadczenia Wykonawcy: 

1.O nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 

2.O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym: 

a) o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów 

trzecich, 

b) o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 

- Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o załącznik nr. 2 do SIWZ 

 

2) Inne wymagane dokumenty: 

 

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał. Nr 1 

b) Dowód wpłaty wadium 

 
3) Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

     Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia: 

a) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ 

Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii 

(pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą).  

b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie, 
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c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 

ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4) Dokumenty podmiotów trzecich 

    W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: 

1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą 

w oparciu o zał. do siwz ) 

2) dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy PZP. 

 
 
2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA 

UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO INFORMACJI , O KTOREJ MOWA W 
ART. 86 UST.5 USTAWY PZP: 
 

1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 
ust.1 pkt 23 ustawy PZP  - oświadczenie należy złożyć w oparciu o załącznik nr.3 do SIWZ 
 
3. ZAMAWIAJĄCY PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA, MOŻE WEZWAĆ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA 

ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM , NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI 
TERMINIE AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 
 

1) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

 

a)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
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uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

(Załącznik Nr 4 do SIWZ) – w zakresie warunku określonego w rozdz. V SIWZ 

 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

6. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie 

przetargu jest w sprawach przedmiotu zamówienia Adam Mołdoch  tel 17 242 82 65 wew.231 w sprawach 

formalnych Arkadiusz Telka tel 17 242 82 65 wew. 251. 

7. Sposób przekazywania informacji określa punkt 3 i 4 Rozdziału II „Informacje ogólne”. 

 
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000 złotych 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

BS Leżajsk o/Grodzisko Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005 z adnotacją „Wadium – Znak 

sprawy: RI.271.18.2018   
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4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 

bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach 

określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia).  

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 

9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie 

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 

46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 

ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium 

oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

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

 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

 
 
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych 

w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 

musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach 

opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu. 

4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna zawierać 

wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale VII. 

5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku 

polskim. 

6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności i spięte w sposób trwały. 

W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. 

7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy 

miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie nie będą 

uwzględnione.  

8. Oferty powinny być jednoznaczne. 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż 

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

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

14. OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać następujące 

warunki: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w  postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2) W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane oświadczania i dokumenty. 

3) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę Wykonawców. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawa Pzp, oraz o 

których mowa w ust. 2 części VI SIWZ.  

 
 
XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 
SKŁADANIE OFERT: 
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 

lub opakowaniu. 
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 

Grodzisko Dolne 125a , 37-306 Grodzisko Dolne 
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:  

 
 

 
OFERTA PRZETARGOWA na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego” 

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10.09.2018 r. godz. 10:15 
 

 
 
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne 125 a, 37-

306 Grodzisko Dolne, Sekretariat Urzędu– pok. Nr 16 do dnia 10.09.2018 r. do godz. 10:00. 
6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 

84 ustawy PZP ). 
1) W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „zamiana” lub 
„wycofanie”. 

2) Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w ust. 1 i 2. 
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3) W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta 
zamienna”. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej 
należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć 
wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA 
DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną 
kompletną całość. 

5) Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”. 
6) Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności 

lub niekompletności Zamawiający nie będzie 
traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno 
oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone. 
7) Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej. 
 
OTWARCIE OFERT. 
 

7. Otwarcie ofert odbędzie się 10.09.2018 r. o godz. 10:15 , w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym, 
Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne, w pokoju nr 15. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy  
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji zawarte w ofertach, właściwych dla 
przedmiotowego postępowania. 

9. Wykonawcy którzy nie uczestniczyli w otwarciu ofert otrzymają informacje podane w trakcie otwarcia na ich 
wniosek. 

10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp. 

11. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

 

l. Cenę ofertową należy podać ogółem dla całego przedmiotu zamówienia, w rozbiciu na poszczególne gminy. 

2. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje za cenę oferty 

cenę podaną słownie. 

3. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową (art. 632 Kodeksu cywilnego) uwzględniając zakres zamówienia 

określony w dokumentacji przetargowej, wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym nie wyszczególnione 

w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia) jak i ewentualne ryzyko 

ekonomiczne. Cena powinna uwzględniać w szczególności: 
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a) nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi w ramach realizowanego projektu , wszelkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty;  

b) wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia oraz wszystkie 

czynności i obowiązki Wykonawcy wymienione w SIWZ; 

c) inne koszty niezbędne do pełnienia funkcji inspektora nadzoru (koordynatora), dojazdy, noclegi itp. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie. 

5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą całość zamówienia. Nie prowadzi się 

żadnych negocjacji w sprawie ceny. 

6. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT). 

7. Cena ma być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

8. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto obejmującą VAT. 

9. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 

z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W 

takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie 

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy 

zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej 

SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 

umowy, po teminie otwarcia ofert. 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny 

ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów 

uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową.  
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1. Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami: 
 

A) Cena  ( C) -  waga 60 % 
 
Sposób oceniania ofert: 
 
1) w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny: 

 
 
cena najniższa oferty  
---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga  
cena  badanej oferty  
 
 

B) Doświadczenie personelu Wykonawcy” (D) – waga 40%  

 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenie informacji o doświadczeniu personelu Wykonawcy w Formularzu 

ofertowym – Załącznik Nr 3 do SIWZ. Brak informacji spowoduje przyznanie wykonawcy w ramach tego kryterium 

0 pkt. Zamawiający przyzna punkty wg metodologii oceny tylko za doświadczenie, które w sposób całkowity spełni 

wymogi opisane w tabeli dla danego zadania. Za częściowe spełnienie wymogu w projekcie przyznanie zostanie 0 pkt. 

 

W tym kryterium badane będzie doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych i elektrycznych.  

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoby wskazane powyżej posiadają doświadczenie ponad 

wymagane dla spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ. tj. ponad wymagane 

doświadczenie w pełnieniu funkcji (Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej).  

 

Za dodatkową usługę nadzoru (ponad jedną wynikającą z warunku udziału w postępowaniu) wykonaną w ciągu 

5 lat przed terminem składania ofert spełniającą wymogi określone w SIWZ Zamawiający przyzna 10 pkt dla 

każdego z inspektorów nadzoru. Maksymalnie można uzyskać 40 pkt w tym kryterium, które będzie oceniane w 

następujący sposób: 

 

 

Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej 

posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia 

obejmującego montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem 

do instalacji na budynkach (minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w 

ramach jednej usługi nadzoru wynosi 250 sztuk).  

 
0 pkt 
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Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej 

posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej dwóch zamówień 

obejmujących montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem 

do instalacji na budynkach (minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w 

ramach jednej usługi nadzoru wynosi 250 sztuk).  

- instalacji kotłów na biomasę wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna 

ilość instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 sztuk). 

 
 
 
 
 
 

10 pkt 

 

Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej 

posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia 

obejmującego montaż instalacji kotłów na biomasę wraz z włączeniem do instalacji w 

budynkach (minimalna ilość instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi 

nadzoru wynosi 20 sztuk). 

0 pkt 

 

Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej 

posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej dwóch zamówień 

obejmujących montaż instalacji kotłów na biomasę wraz z włączeniem do instalacji w 

budynkach (minimalna ilość instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi 

nadzoru wynosi 20 sztuk). 

10 pkt 

 

Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej 

posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia 

obejmującego montaż instalacji pomp ciepła wraz z włączeniem do instalacji w 

budynkach (minimalna ilość instalacji/pomp ciepła objęta nadzorem w ramach jednej 

usługi nadzoru wynosi 30 sztuk). 

0 pkt 

Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej 

posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej dwóch zamówień 

obejmujących montaż instalacji pomp ciepła wraz z włączeniem do instalacji w budynkach 

(minimalna ilość instalacji/pomp ciepła objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru 

wynosi 20 sztuk). 

10 pkt 
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Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - 

posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją lub kierownika 

budowy  (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego 

zamówienia obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do 

instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji objęta nadzorem w ramach jednej usługi 

nadzoru wynosi 30 sztuk).  

 
 
 

0 pkt 

 

Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - 

posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją lub kierownika 

budowy  (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej dwóch 

zamówień obejmujących montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do 

instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji objęta nadzorem w ramach jednej usługi 

nadzoru wynosi 30 sztuk).  

 
10 pkt 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie 

wzoru 

Przyznana ilość punktów = C (cena) + D (doświadczenie) 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, 

która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z 

przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy PZP. 

6. Rażąco niska cena.  

 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości 

zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

8. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia  co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

oczywiste omyłki pisarskie; 
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a. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (bez 

możliwości korygowania cen jednostkowych); 

b. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, które nie będą powodować istotnych zmian w 

treści oferty. 

c. Zamawiający o dokonanych poprawkach w tekście oferty niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,   którego oferta  

została poprawiona. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji  mimo dokonanych poprawek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3  ustawy PZP; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę a wyjaśnienia składane na 

podstawie art 90 ustawy PZP  lub brak odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienie  potwierdzą rażąco niską cenę; 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny inne niż można poprawić na podstawie art. 87 ustawy PZP ;       

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki 

rachunkowej w obliczeniu ceny dokonanej na podstawie  art. 87 ust. 2 pkt 3;      

7) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje zgodne  

    z art. 92 u PZP  wszystkim wykonawcom oraz opublikuje je na stronie internetowej 

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako  najkorzystniejsza, o miejscu i 

 terminie podpisania umowy. 

3. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

 publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może 

 wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich  ponownej oceny, chyba, 

 że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy-PZP  

4. W przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum zamawiający będzie żądał przedstawienia  

     umowy regulującej współpracę członków konsorcjum. 

5. Wykonawca który wygrał przetarg przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu aktualne 

 zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające, iż kierownik budowy oraz    kierownik 

 robót wymienieni w wykazie osób są jej członkami 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego umowy  

 

 

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY. 

 

 

1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w 

sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ .. 

 

 

XVIII.  INFORMACJA O PODWYKONAWCACH i  INNE WYMAGANIA 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy w formularzu oferty 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ust. ust. Pzp w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
 

 
1. Ogólne  

a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy PZP, przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

c) Środkami ochrony prawnej o których mowa w pkt 1 są: 

 odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

 skarga do sądu. 

2. Odwołanie. 

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy PZP . 

b) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego,  

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty, 

gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy PZP. 

c) wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

d) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP, 

e) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, 

f) izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dnia od jego doręczenia Prezesowi Izby. 

3. Skarga do sądu: 

a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, 

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi, 
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c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do 

sądu, 

d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. 

Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 
LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

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

 

 
XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
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”, Zamawiający informuje, że:  

1)  Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w 
niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego -  Pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów 
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii 
na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” - prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego 

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP ”;   

3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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 ;   

5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 

7) Wykonawcy nie przysługuje: 
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− 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 

 
XXII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. .Formularz ofertowy, załącznik nr.1 

2. Oświadczenia zał. nr.2,3 

3. Wykaz osób zał. nr 4 

4. Zobowiązanie – zał. nr.5 

5. Wzór umowy, załącznik nr 6 

 
            Zatwierdzam: 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne 
 
 
   Jacek Chmura 

 
Grodzisko Dolne dnia 24.08.2018 r 
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          Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 
 

Gmina Grodzisko Dolne 

Grodzisko Dolne 125a 

37-306 Grodzisko Dolne 

Dotyczy postępowania przetargowego na : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania 
polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę 
oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja 
odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”. 

 

B. DANE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW. 

11.Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 
........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

NIP …………………………….……..………….………, REGON......................................................................................... 
 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
 adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………….................... 

 numer faksu: ……………………………................., numer telefonu: ……….………........................................ 

 e-mail: ………………………………………................................................................................................................... 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

........................................................................................................................................................ 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

........................................................................................................................................................ 

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą2? 

TAK 

NIE 

(zaznacz właściwe) 

                                                            
1 Powielić tyle razy, ile to potrzebne 

2 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 
10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 
mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 
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C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne 
pn.: 
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania polegającego na dostawie i montażu 
kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy 

Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na 
budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” 

 
1) Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, za łączną cenę ryczałtową: 
 

brutto:  ................................................................................................................................................................ zł.,  

(słownie brutto: ……………...................................................................................................................................zł.). 

netto  ........................................................... zł 

podatek VAT  ......................................................... zł 

2) Oferujemy doświadczenie personelu wykonawcy: 

 

Stanowisko Nr realizacji Informacje dotyczące projektu: 

Inspektor nadzoru 
inwestorskiego  

w branży sanitarnej 
KOLEKTORY SOLARNE 

 
Imię i nazwisko: 

 
…………………………………… 

 
Realizacja  

nr 1 
 

Osoba ta posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją – w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - 
następującego zamówienia obejmującego montaż instalacji solarnych 
(kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem do instalacji na budynkach 
(minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej 
usługi nadzoru wynosi 250 sztuk). 

  
Nazwa zadania:  
 
……………………………………………………………..……………… 
 
Podmiot zlecający: 
 
………………………………………………………………..……………. 
 
 
 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
 
 …………………………………………..……………………….……… 
 
Data 

……………………………………………..……………………….……… 

 
 

Realizacja  
nr 2 

Osoba ta posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją – w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - 
następującego zamówienia obejmującego montaż instalacji solarnych 
(kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem do instalacji na budynkach 
(minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej 
usługi nadzoru wynosi 250 sztuk). 

 
Nazwa zadania:  
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……………………………………………………………..……………… 
 
Podmiot zlecający: 
 
………………………………………………………………..……………. 
 
 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
 

 ……………………………………………..……………………….……… 
 

Data 

……………………………………………..……………………….……… 

 

Inspektor nadzoru 
inwestorskiego  

w branży sanitarnej 
KOTŁY NA BIOMASĘ 

 
Imię i nazwisko: 

 
…………………………………… 

Realizacja  
nr 1 

Osoba ta posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją – w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - 
następującego zamówienia obejmującego montaż instalacji kotłów na 
biomasę wraz z włączeniem do instalacji na budynkach (minimalna ilość 
instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 
20 sztuk). 

  
Nazwa zadania:  
 
……………………………………………………………..……………… 
 
Podmiot zlecający: 
 
………………………………………………………………..……………. 
 
 
 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
 
 …………………………………………..……………………….……… 
 
Data 

……………………………………………..……………………….……… 

 

Realizacja  
nr 2 

Osoba ta posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją – w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - 
następującego zamówienia obejmującego montaż instalacji kotłów na 
biomasę wraz z włączeniem do instalacji na budynkach (minimalna ilość 
instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 
20 sztuk). 

  
Nazwa zadania:  
 
……………………………………………………………..……………… 
 
Podmiot zlecający: 
 
………………………………………………………………..……………. 
 
 
 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
 
 …………………………………………..……………………….……… 
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Data 

……………………………………………..……………………….……… 

 

Inspektor nadzoru 
inwestorskiego  

w branży sanitarnej 
POMPY CIEPŁA 

 
Imię i nazwisko: 

 
…………………………………… 

Realizacja  
nr 1 

Osoba ta posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją – w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - 
następującego zamówienia obejmującego montaż instalacji pomp ciepła 
wraz z włączeniem do instalacji na budynkach (minimalna ilość 
instalacji/pomp ciepła objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru 
wynosi 30 sztuk). 

  
Nazwa zadania:  
 
……………………………………………………………..……………… 
 
Podmiot zlecający: 
 
………………………………………………………………..……………. 
 
 
 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
 
 …………………………………………..……………………….……… 
 
Data 

……………………………………………..……………………….……… 

 

Realizacja  
nr 2 

Osoba ta posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją – w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - 
następującego zamówienia obejmującego montaż instalacji pomp ciepła 
wraz z włączeniem do instalacji na budynkach (minimalna ilość 
instalacji/pomp ciepła objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru 
wynosi 30 sztuk). 

  
Nazwa zadania:  
 
……………………………………………………………..……………… 
 
Podmiot zlecający: 
 
………………………………………………………………..……………. 
 
 
 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
 
 …………………………………………..……………………….……… 
 
Data 

……………………………………………..……………………….…… 
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Inspektor nadzoru 
inwestorskiego  

w branży elektrycznej 
 

Imię i nazwisko: 
 

…………………………………… 

Realizacja  
nr 1 

Osoba ta posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją – w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - 
następującego zamówienia obejmującego montaż instalacji 
fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna 
ilość instalacji objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 
sztuk). 

 
Nazwa zadania:  
 
……………………………………………………………..……………… 
 
Podmiot zlecający: 
 
………………………………………………………………..……………. 
 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
 

 ……………………………………………..……………………….……… 

 

Data 

……………………………………………..……………………….……… 

 

Realizacja  
nr 2 

Osoba ta posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją – w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - 
następującego zamówienia obejmującego montaż instalacji 
fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna 
ilość instalacji objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 
sztuk). 

 
Nazwa zadania:  
 
……………………………………………………………..……………… 
 
Podmiot zlecający: 
 
………………………………………………………………..……………. 
 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
 

 ……………………………………………..……………………….……… 

 

Data 

……………………………………………..……………………….……… 

 
 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ. 

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam/y, że oferujemy realizację zamówienia w terminie określonym w SIWZ.  
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, 

zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do 
nich żadnych zastrzeżeń. 
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4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.  

5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy.  

 
6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr 

......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych 
stronach Oferty są jawne. 

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których 
mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym 
tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca 
wartość gospodarczą, 
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.) 
 

7. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty3: 
 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 
 

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:  
………………………………………………………………………………………………………..…………………4. 

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania  ze strony Wykonawcy 
są: 
 
…………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
nr telefonu ………………….……………….…… e-mail: ………………………………………………..……………… 

                                                            
3Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 

4Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
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F. PODWYKONAWSTWO. 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia5: 

 

Lp. 

 

Część zamówienia 

Wartość brutto (PLN)lub 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres podwykonawcy

1 2 3 4 

    

    

    

RAZEM  
 

G. SPIS TREŚCI. 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr ....... do nr ........ 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ............................................................................................... 
2) ...............................................................................................  
3) ...............................................................................................  
4) ............................................................................................... 
5) ...............................................................................................  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 



 

 
 

Projekt pn.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko 
Dolne i Miasto Leżajsk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
 

SIWZ dla zadania pn. : „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”   RI.271.18.2018 

 

 
 

 Załącznik Nr 2 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………… 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania polegającego na dostawie i 
montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na 
terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych 
źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, 16-20).*  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP  podjąłem 

następujące środki naprawcze  * 

…………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie polegam na zasobach innych podmiotów ** / polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ** 

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

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………* 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA   * 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………… 

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

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………………………., dnia ………………… 

            (miejscowość) 

……………………………………… 

     podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
            (lub osób uprawnionych) 

       do reprezentowania Wykonawcy 

* wypełnić jeżeli dotyczy 

** należy wybrać właściwe 
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Załącznik nr.3 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 
 
Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pod nazwą:   
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania polegającego na dostawie i 
montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na 
terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych 
źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” 
 

 
zgodnie z   art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że: 
 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, 
którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *) 

 
lub 
 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 
 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej *) 
 
................................................................................................................................................................................................  
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych 
oświadczeń. 

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
 

……………………………………              …………………………………. 
Miejscowość i data       pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli 

           Wykonawcy  
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP , Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr.4 

......................................................... 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy 

........................................... 

........................................... 
telefon, fax., poczta elektroniczna 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest postępowanie pn: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  przedkładam: 

 
 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
 

oświadczamy, że dysponujemy/ będziemy dysponować* następującymi osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

 

Lp
. 

Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe: Podstawa dysponowania 

1 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  
w branży sanitarnej 

Posiada: 

uprawnienia budowlane do  kierowania 
robotami budowlanym w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń cieplnych /niewłaściwe skreślić/  

 

numer uprawnień  ……………………. 

 

 

 

2 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  
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w branży elektrycznej

Posiada: 

uprawnienia budowlane do  kierowania 
robotami budowlanym w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych /niewłaściwe skreślić/ 

 

 

numer uprawnień  ……………………. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji  
wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 
 

 

 

............................................................................................... 

(pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 
 

 
DOTYCZY ZAMÓWNIENIA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania 
polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na 
biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i 
instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i 
Miasto Leżajsk” 

 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………, prowadzący(a) działalność 
gospodarczą /będąc uprawnionym(ą) do reprezentowania podmiotu zbiorowego* pod nazwą 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy udostępniającego zasoby: 
 
oświadczam,  
iż w przypadku, gdy wskazany w niniejszym dokumencie Wykonawca tj.: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
uzyska powyższe zamówienie, udostępnię mu /reprezentowany przeze mnie podmiot udostępni mu* do dysponowania 
na czas niezbędny do realizacji zamówienia zasoby:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

(jaki zakres podmiot oddaje do dyspozycji np. ludzie, sprzęt, itp.) 
2. Sposób wykorzystania zasobów  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający: 
3. Okres i zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

(np. podczas wykonywania całości zamówienia lub jego części. W przypadku wykonywania części zamówienia należy 
wskazać jej zakres) 
4. Oświadczamy, iż w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będziemy realizować roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do 
oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało. 

Niniejszym potwierdzam(y) spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, nie później niż na dzień 
składania ofert. 
* - niepotrzebne skreślić. 
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……………………………….……………………  r.                                           
         ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                    podpis -    Upełnomocniony przedstawiciel   



 
 

Umowa nr RI.271.18.2018 
zawarta dnia ……………………… r. w Grodzisku Dolnym  pomiędzy: 

 
Gminą Grodzisko Dolne  z siedzibą w Grodzisku Dolnym 125a , 37-306 Grodzisko Dolne ,  

NIP : 816‐15‐70‐014, ,zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

Pana Jacka  Chmurę  – Wójta Gminy Grodzisko Dolne  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  – 
Pani Barbary Jużyniec  , będącego Liderem partnerstwa  i wyznaczonego do podpisania niniejszej 
umowy w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających: 
 

a) Gmina Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne, 

 NIP 8161570014, Regon 690581710 

 

b) Gmina Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk 

 NIP: 8161673010, REGON: 690581703. 

a 
…………………………………………………………………………………………………. 
Reprezentowanym przez:…………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru (koordynatorem projektu) zwanymi dalej 
Stronami, które postanawiają co następuje: 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą   
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 
późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na rzecz 

Gminy Grodzisko Dolne (Lider projektu) oraz Gminy Miasto Leżajsk (Partner), nad realizacją 

projektu pt.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na 

terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, 

działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, (dalej „Projekt”) w specjalnościach:  

1) Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  

2) Branża  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; 

3) Branża konstrukcyjno-budowlana 
 

2. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (koordynatora projektu), 
zwanego dalej „Inspektorem” i nadzorowanie prac związanych z dostawą i montażem:  
 
 

 

 

 

 



1) Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 538 zestawów instalacji 

kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: 

 

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 383 zestawów)): 

 161 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na 

budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 

 188 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na 

budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 

 34 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na 

budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 155 zestawów): 

 99 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na 

budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 

 50 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na 

budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 

 6 zestawów (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na 

budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 

 

2)  Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 365 zestawów instalacji 

fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: 

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 233 zestawów): 

 36 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 2,16 kWp,  

 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 2,7 kWp,  

 100 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp, 

 7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych 

o mocy min. 3,51 kWp, 

 63 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp, 

 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 4,59 kWp, 

 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,  

 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych 

o mocy min. 6,21 kWp, 

 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 26 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 7,02 kWp, 

 

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 132 zestawów): 

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 4 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 1,08 kWp,  

 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych 

o mocy min. 2,16 kWp,  

 



 

 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,  

 42 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp, 

 13 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 3,51 kWp, 

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 14 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 3,78 kWp, 

 37 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp, 

 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 4,59 kWp, 

 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych 

o mocy min. 5,13 kWp,  

 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o 

mocy min. 6,21 kWp, 

 

3) Dostawa i montaż oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) 

do ogrzewania budynków w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym: 

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 17 szt.): 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 12 kW 

 3 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 19 kW, 

 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW, 

 3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW, 

 1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW, 

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 19 szt.): 

 10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW, 

 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW, 

 4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW. 

 

4) Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 61 szt. 

pomp ciepła służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO, w tym 

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 47 szt.): 

 40 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 3,1 kW, 

 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW, 

 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 13 kW, 

 3 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW, 

 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 20 kW 

 

 



b) w Mieście Leżajsk (łącznie 14 szt.): 

 7 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 4 kW, 

 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 8 kW, 

 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW, 

 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 12 kW, 

 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW. 

 
3. Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

1) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:  

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

 wodociągowych i kanalizacyjnych,  

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

c) konstrukcyjno-budowlanej.  

2) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań inwestycyjnych  w  

ramach  ww. projektu, realizowanych w  formule „dostaw z montażem”, tj. nad:  

a) realizacją umowy z wykonawcą na właściwy dobór, a następnie wykonanie robót budowlanych 

i instalacyjnych w zakresie montażu i rozruchu technologicznego:  

b) realizacją umowy z wykonawcą na, wykonanie i rozruch systemu monitoringu instalacji w zakresie 

wskaźników rezultatu dla Projektu;  

3) Zapewnienie w okresie realizacji Projektu, nadzoru inwestorskiego nad funkcjonowaniem instalacji 

urządzeń pomiarowych w ramach systemu monitoringu efektów ekologicznych i energetycznych na 

zamontowanych instalacjach OZE 

4) Nadzór inwestorski nad (robotami budowlano-montażowymi) w takich odstępach czasu, aby 

zapewniona została skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia regularnych inspekcji na terenie 

budowy każdej instalacji realizowanej  w ramach Projektu w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz montowanych instalacji, zgodnie z praktyką inżynierską, jak również 

zgodnie z: wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz z umową 

zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie 

powinna (w tym odbiór techniczny instalacji) być udokumentowana w formie pisemnej przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem 

właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym 

zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.  

5) Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020.  

6) Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

poszczególnych    instalacji z przyjętymi założeniami (projektem) i pozwoleniami na budowę (jeśli 

będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

7) Akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych na 

poszczególnych budynkach objętych projektem w zakresie doboru instalacji OZE, przebiegu i 

miejsca montażu instalacji  

8) Weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnianych przez Wykonawców Projektu.  

9) Weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, 

sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie.  

10) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i 

utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska.  



11) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez 

Wykonawców robót budowlanych.  

12) Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych i innych 

spotkań.  

13) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu.  

14) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy  Zamawiającym, a Wykonawcami (protokołu 

odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.).  

15) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i 

merytorycznym dot. realizowanego Projektu.  

16) Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych Wykonawców.  

17) Przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych 

i końcowych.  

18) Uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej.  

19) Zarządzanie całym procesem oddawania (przekazywania) do użytkowania instalacji OZE na/w 

budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych – mieszkańców Gmin objętych projektem  

20) Udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla 

zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i 

przekazanych do użytkowania instalacji oraz kontrola ich usunięcia w okresie trwania gwarancji.  

21) Udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych 

zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji.  

 
§ 2 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego następujące osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane: 
 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,    wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych …………………………….. 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, ………………………. 
 

2. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nowe osoby 
powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą posiadać kwalifikacje nie niższe niż kwalifikacje 
osób dotychczas pełniących dane funkcje  

3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują one należycie swoich obowiązków wynikających 
z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we 
wniosku zamawiającego, z zachowaniem wymogu określonego w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz 
postanowieniami umowy. 

5. Inspektor Nadzoru jest - w granicach posiadanego umocowania określonego niniejszą umową - 
przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie 
zadania wymienionego w § 1, co do zgodności jego wykonania z przepisami ustawy Prawo 
budowlane oraz z treścią umowy zawartej z Wykonawcą zadania. 

 
 
 
 



§ 3 
Termin realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy, przez czas realizacji dostawy i 
montażu do dnia sporządzenia końcowych protokołów odbioru, 
2. Termin rzeczowej realizacji projektu” planowany jest do 16 sierpnia  2019 r. - termin ten może 
ulec wydłużeniu lub skróceniu, co jest uzależnione od terminu wykonania robót budowlanych 
objętych nadzorem, czego nie można jednoznacznie określić na etapie niniejszego postępowania.  

 
§ 4 

Obowiązki Inspektora Nadzoru (koordynatora projektu) 
1. Zgodnie z zakresem zamówienia wyszczególnionym w § 1 do obowiązków Inspektora Nadzoru 
należy:  
1) merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych 
do realizacji, 
2) koordynowanie Inspektorów branż wszystkich specjalności w zakresie odbioru poszczególnych 
rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej, 
3) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), a w szczególności czynności wymienione w art. 25 
ustawy, 
4) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, 
5) dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów, 
6) nadzór nad kompletowaniem i kontrolą wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót 
budowlanych, koniecznych do odbioru, 
7) właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego, tj. niezwłoczne 
od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót 
i/lub Inwestora - Zamawiającego, 
8) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, 
9) pełna kontrola działań w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia  
jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
oraz w przypadku konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych, w tym zwiększenie zakresu 
rzeczowego na terenie poszczególnych gmin, jak również zmiana terminu zakończenia robót nie 
powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 
10) nadzór nad terminowością realizacji zadania, w szczególności w zakresie dotrzymywania 
terminu zakończenia prac, 
11) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych 
z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania 
z określeniem ich przyczyn, 
12) wydawanie Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, 
za uprzednią zgodą Zamawiającego,  
13) dokonywanie rozliczeń budowy pod względem ilościowym, tzn. w zakresie zgodności rachunków 
wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem 
ilościowym i jakościowym wykonanych robót, 
14) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, 
15) składanie wyjaśnień i udzielanie odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków 
o płatność oraz kontroli projektu. 
 
2. Inspektor nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu 
aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu oraz na 
wezwanie koordynatora ze strony wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni ponadto, że na wezwanie Zleceniodawcy, w sprawach nie cierpiących zwłoki, 
zobowiązany będzie do stawienia się na budowę w przeciągu 6 godzin od chwili otrzymania 
wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową. 

 



§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w wysokości ………………….. 
zł brutto (słownie złotych: …………………………………………………………………………………… ) 
w tym: podatek VAT 23 %.w wysokości …………………………. zł. Kwota netto wynosi: 
………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………….. )   
2. Wprowadza się podział wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 oraz fakturowania w następujący 
sposób: 

1) Gmina Miejska Leżajsk  – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………….. zł netto 
powiększonej o należny podatek VAT 23 % w kwocie ………………………………….. zł  

2) Gmina Grodzisko Dolne - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………… zł netto 
powiększonej o należny podatek VAT 23 % w kwocie ………………………………….. zł  

3. Dopuszcza się fakturowanie wynagrodzenia częściowe, które będzie wystawiane po dokonaniu 
odbiorów poszczególnych etapów inwestycji, wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą prac 
montażowo-instalacyjnych dla których prowadzony będzie nadzór.  
4. Podstawą do wystawienia faktur o których mowa w ust. 3, będzie podpisany przez Wykonawcę 
i upoważnionych przedstawicieli gmin bezusterkowy protokół odbioru robót, częściowy lub końcowy. 
5. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni 
licząc od dnia wpłynięcia na adres gminy Zamawiających, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz 
z oświadczeniem że przedmiot zamówienia został / nie został zrealizowany przy udziale 
podwykonawcy. 
6. W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców z tytułu 
wykonania przez nich czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający będzie 
bezpośrednio regulował należności na rzecz Podwykonawcy z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.  
7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego będzie zakres  
wykonanych usług wskazany w umowie zawartej z  wykonawcą w odniesieniu do określonej gminy – 
partnera projektu. 
8. *W sytuacji opisanej w ust. 6 Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na  rachunek 
Podwykonawcy bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę 
Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do 
wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.            
9. *Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie 
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot. 
*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale 
Podwykonawcy/ów 

§ 6 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. 
Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się 
każdorazowo uzyskać akceptację Zamawiającego dla podwykonawców.  

2. Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie następujących prac: nadzór inwestorski nad 
pracami związanymi z montażem instalacji fotowoltaicznych 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

4.  Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia  



5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonanie części zakresu przedmiotu umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działania, 
uchybienia i zaniedbania . 

7. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia podwykonawcy 
części zamówienia innej niż wskazanej w ust. 2, co najmniej na 21 dni przed zamierzoną datą 
powierzenia części przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcy.  

8. Informacja, o której mowa w ust. 7 zawiera wskazanie zakresu przedmiotu umowy 
przeznaczonego do wykonania przez podwykonawcę, dane identyfikacyjne Podwykonawcy, 
wzór umowy w sprawie podwykonawstwa oraz planowaną datę powierzenia podwykonawstwa 
(zawarcia umowy o podwykonawstwo).  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres prac 
wykonanych przez podwykonawcę, 

b. uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia . 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w  ust. 12 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni Zamawiający może: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b. złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 



16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w ust. 11 biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale 
Podwykonawcy/ów 
 

18. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
17, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 

19. Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej – należy przez to rozumieć 
umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 

 
 

§ 7 
Osoby do kontaktów 

1. Osoby do kontaktów w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiających 
- Gmina Miejska Leżajsk …………………………………………………….. 
- Gmina Grodzisko Dolne…………………………………………………….. 
 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy 
ze strony Wykonawcy będzie:  

– branża sanitarna …………………………………………………………….. 
– branża elektryczna ………………………………………………………….. 

§ 8 
Zmiany umowy 

    1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych art. 144 ustawy 
PZP oraz w niniejszej umowie. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej 
Umowy: 
a) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę będącą różnicą pomiędzy 
dotychczasową kwotą VAT a kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku, 
b) w zakresie terminu wykonania usługi - w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji. Zmiana taka nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy,  
c) jeżeli wystąpi konieczność zmiany osób kluczowych do realizacji umowy wyszczególnionych w § 
2 ust. 1. Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie 
niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w umowie. 
d) strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania 
aneksu. 

  3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  w postaci 
aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony. 



4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie 
dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek 
od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

  5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 
powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie 
uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu. 

 
§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im 

prawo odstąpienia od umowy.  
a) jeżeli Inspektor Nadzoru (koordynator projektu) nie podjął wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy lub przerwał ich 
wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni. 
b) jeżeli Inspektor Nadzoru (koordynator projektu) wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny 
z umową lub bez zachowania wymaganej staranności. 
c)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 
2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Inspektora Nadzoru za pokwitowaniem,  
z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Inspektora. 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, z wyjątkiem odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia 
Wykonawcy następujących kar umownych w następujących przypadkach: 
- w razie zaniedbywania obowiązku obecności na terenie budowy Inspektora Nadzoru w ilości 
wskazanej w § 4 ust. 2, oraz nieprzybycia na wezwanie inwestora lub wykonawcy - za każde 
stwierdzone zaniedbanie kara w wysokości 100,00 zł. 
- za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiającym niezgodności wykrytych w trakcie 
nadzoru a ujawnionych w okresie późniejszym (przy odbiorze robót budowlanych) wysokości             
500,00 zł (dotyczy również przypadku kiedy wyniki przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego 
badań nie potwierdzą wymagań projektu, które Inspektor stwierdził jako właściwe). 
2. W razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków osoby pełniącej 
funkcję Inspektora Nadzoru Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy ustanowienia nowej 
osoby pełniącej funkcje Inspektora Nadzoru posiadającej uprawnienia w takim samym lub wyższym 
zakresie jak osoba pełniąca te funkcji dotychczas. W razie niewyrażenia zgody na zmianę osoby 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej za 
odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w kwocie 1.000,00 zł 
3. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem 
Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy, 
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 



4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 
§ 11 

Ochrona danych osobowych  
 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w 
rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 



przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 
innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe: 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją umowy 
jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA                                           
 

 


