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SP.271.1.1.2022         23.03.2022r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 w postepowaniu o udzielenie zamówienia na:  

 

 

 

,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn.: 
   

Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum  Lokalnej Kultury Rekreacji i 

Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej 

 

 

Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu  Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 
Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

 

 

   

  Wierzbica, dn. 23.03.2022r.  
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Gmina Wierzbica 

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica 

NIP: 948-238-24-81 

tel. (48) 618-36-10, fax.: (48) 618-36-11,  

e-mail: wierzbica@wierzbica.pl; http://www.wierzbica.pl,  

  

Godziny pracy Urzędu:   

• poniedziałek od 8.00 do 16.00  

• wtorek - piątek od 7.15 do 15.15  

 

zwany dalej Zamawiającym , zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na 

Centrum 2okalnej Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej”. 

w ramach dofinansowania przez: 

 Rządowy Fundusz  Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD 
 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
  

 Strona internetowa Zamawiającego – www.wierzbica.pl       
 Miejsce  publicznie  dostępne  w  siedzibie  Zamawiającego  –  tablica  informacyjna  

Zamawiającego. 
 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: pełnieniu wielobranżowego  

i kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad dostawami i robotami budowlanymi zleconymi 

Wykonawcy inwestycji  z Rządowego Funduszu  Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w branżach:  
• konstrukcyjno-budowlanej; 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• elektrycznej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                                 

i elektroenergetycznych.  

Dokumentacja techniczna nadzorowanej inwestycji mieści się na stronie: 

 

http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=474&a=135&n_id=7145 

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w umowie. 

 

2.2. Obowiązki inspektora nadzoru obejmują w szczególności: 

http://www.wierzbica.pl/
http://www.piastow.pl/
http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=474&a=135&n_id=7145
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• reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli wykonywania robót zgodnie z 

projektem technicznym, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz stosownymi decyzjami o pozwoleniu na budowę; 

• sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, 

a w szczególności zapobiegania stosowania materiałów niedopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie; 

• sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy; 

• sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót: ulegających zakryciu i zanikających; 

• kontrola budowy co najmniej 2 razy w tygodniu oraz przybycie na budowę lub do siedziby 

Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy zadania; 

• rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania 

robót; 

• potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz udział w 

czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze końcowym zadania;  

• sprawdzenie i potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót zgodnie z zapisami umowy o 

wykonanie robót budowlanych. Sposób wynagrodzenia w umowie na wykonanie robót budowlanych 

określony jest jako „ryczałtowy”; 

• uczestniczenie w próbach technicznych instalacji i urządzeń; 

• informowanie na bieżąco Zamawiającego o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z harmonogramu robót i terminu 

realizacji całości zadania; 

• uczestniczenie w naradach technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji; 

• kontrola rozliczeń finansowych Wykonawcy robót budowlanych – sprawdzenie obmiarów  

i kosztorysów powykonawczych poszczególnych etapów, kosztorysu powykonawczego całego zadania 

oraz robót dodatkowych oraz sprawdzenie należnych im kwot; 

• uczestniczenie w formalno-prawnym i finansowym rozliczeniu końcowym zadania; 

• sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, 

formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową  

z wykonawcą; 

• kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych  

w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym 

przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz sprawdzenie wycen 

dokonywanych przez Wykonawcę; 

• w przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez 

Wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu 

sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej 

konsultacji  

z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany 

finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie umowy o roboty budowlane; 

• ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez 

Wykonawcę; 

• w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia; 

• informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również  

o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących;  

• wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 

• ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów; 

• organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie,  

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcą robót dotyczących bieżących  
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i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca robót, Zamawiający, 

jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość 

wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w 

określonym przez siebie terminie; 

• wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także tych wymagających odkrycia robót lub elementów; 

• żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót; 

• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

• przyjęcie od Wykonawcy całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności 

poprzez dokonanie stosownej adnotacji;  

• wyegzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych usterek oraz niedoróbek 

stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego; 

• bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań, aby koszty umowne 

inwestycji nie zostały przekroczone; 

• udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji  

i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę, egzekwowanie ich usunięcia  

i sporządzanie stosownych protokołów.  

1. Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych zawartych 

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) 

oraz zgodnie ze wszystkimi przepisami  

w tym zakresie.  

2. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie umowy. 

 

OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) Główny 

przedmiot: 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego. 

71521000-6 – Usługi nadzorowania placu budowy. 
 

 

3. W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ZAMAWIAJĄCY:   
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 
 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 
 
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 
 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 
 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych; 
 
7. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut; 
 
8. Zamawiający informuje, że zamówienie jest finansowane z Funduszu Strategicznego Polski ŁAD. 
 
9. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie podpisania 

umowy z wykonawcą na roboty budowlane. 
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11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
12. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Termin wykonania zamówienia umowy:  7 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą robót 

budowlanych. 

 

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI 
  
7.1 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane 

przez strony pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przetargi@wierzbica.pl 
 
7.2 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu 

lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. 
 

7.3 Wykonawca, dla dotrzymania wyznaczonego terminu uzupełnienia / złożenia oświadczeń lub 

dokumentów (wymaganych w formie pisemnej) może przesłać kopie (np. skany) ww. oświadczeń 

lub dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o sposobie 

przekazania /wysłania ich oryginału/ów. 

7.4 W wypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie – korespondencja będzie 

kierowana na adres korespondencyjny (odpowiednio: e-mail, fax) lidera Konsorcjum bądź 

pełnomocnika, ze skutkiem doręczenia dla wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

7.5 W korespondencji Wykonawca winien posługiwać się znakiem postępowania SP.271.1.1.2022. 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW  
 
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie zamówienia są: 
 
 

W zakresie merytorycznym – Roman Ankurowski;  tel.48 618 36 29 

Korespondencję kierować na adres siedziby Zamawiającego: e-mail: przetargi@.wierzbica.pl 

 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
9.1 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY,  
KTÓRZY:  

; 

• zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że nadzorował w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane co najmniej: 

mailto:przetargi@.wierzbica.pl
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- jednej (1) inwestycji związanej z termomodernizacją, budową, przebudową, rozbudową lub remontem 

obiektów kubaturowych (budynków) o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł 

brutto (słownie: jeden milion złotych). 

lub 

równoważnie posiadane doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch (2) inwestycji związanych 

z termomodernizacją, budową, przebudową, rozbudową lub remontem obiektów kubaturowych 

(budynków) lub obiektów budowlanych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000,00 zł 

brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) 
 

UWAGA!!! Wykonawca przedstawi dowody określające czy wykazywane usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. 
 
UWAGA!!! W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie w ramach Konsorcjum

 ww. doświadczenie musi posiadać jeden z Wykonawców samodzielnie. 

 

• skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia 

niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.  
a) Inspektorów nadzoru - posiadających uprawnienia budowlane, wymagane do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru, w zakresie robót: 
 
- Inspektor nadzoru w zakresie robót budowlanych - osoba winna posiadać uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające 

do nadzorowania robót budowlanych  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

- Inspektor nadzoru w zakresie robót sanitarnych - osoba winna posiadać uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 

uprawniające do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

- Inspektor nadzoru w zakresie robót elektrycznych - osoba winna posiadać uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do nadzorowania robót budowlanych w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji,  

o których mowa powyżej. 

 

UWAGA!!! Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 220). 
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9.2 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. 
 
9.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1 ust. 3) SWZ 

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. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
 
1) 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. 
 
2) 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. 
 
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 
 
 

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

10.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3. 
 
1) Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 2 i 3 będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
 
 
10.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, wskazanych poniżej 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. 
 
10.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 

dokumentów (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego): 
 
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane; według wzoru określonego w załączniku nr 5. 
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2) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane  lub są wykonywane należycie; 
 
UWAGA!!! Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

 o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 

 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; według wzoru określonego w załączniku nr 6. 

 

10.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (dokumenty składane na wezwanie 

Zamawiającego): 
 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 
 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 
 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 
 
11. WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU POWOŁYWANIA SIĘ NA ZASOBY 

INNYCH PODMIOTÓW 
  
1) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 



 
 

   „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum     

                          Lokalnej Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej”. 

 
 

9 
 

 

  

 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
2) 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, 

aby przedstawiony mu dokument (lub dokumenty) określał 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 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, oznacza, że 

podmiot udostępniający zasoby zrealizuje usługę nadzoru, których wskazane zdolności 

dotyczą; 
 
3) Dokument (lub dokumenty) o których mowa wyżej, należy złożyć z ofertą. 
 
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

 
 
 

11.1 INFORMACJE O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
  

Nie dotyczy. 
 
 
11.2 POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZACE DOKUMENTÓW  
 
1) Wymagane dokumenty żądane są zgodnie z uprawnieniem wynikającym z treści rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) 

wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993). 
 
2) Oferta oraz oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 

18a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 
 
 
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następują przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej   , własnoręcznym podpisem (§2 Rozporządzenia 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
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w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018 poz. 1993). 

 

4) 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 lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 

 

 

12. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
12.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie lub drogą elektroniczną na adres 

Zamawiającego. 
 
12.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
12.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania,  

o którym mowa w pkt. 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
12.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 12.2. 
 
12.5 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano ZO (SWZ), bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na 

której udostępniono ZO (SWZ). 
 
12.6 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 

38 ust.3 ustawy. 
 
12.7 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

zamawiającego, podany w specyfikacji. 
 
12.8 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępni na stronie internetowej. 
 
13. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM  
 

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium. 

 

14 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
14.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
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14.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści 

pod rygorem nieważności. Dokumenty w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
14.3 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia i formularz oferty należy złożyć w formie oryginału. 
 
14.4 Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 
 
14.5 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
 
14.6 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w (SWZ) zapytaniu ofertowym oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 
 
14.7 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru 

Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną; w przypadku składania oferty 

wspólnej – przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
14.8 Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i 

nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i 

nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i 

nazwiska podpisującego. 
 
14.9 Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej. 
 
14.10 Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
 
14.11 Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Informację w tym zakresie należy umieścić na formularzu ofertowym. 
 
14.12 Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które 

nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1010 ze. zm.). Wykonawca musi przy tym wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w 

wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i 

opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
14.13 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 

 

14.14 Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu poczty 

elektronicznej, nr telefonu i faksu. 
 
14.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko 

przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w 

kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty te zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. 
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14.16 Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez 

złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE”. Koperta taka zostanie 

otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

14.17 Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie opisanej według poniższego wzoru:. 
 
 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: ……………………………………….……….. 

            

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

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………..…..  
 

           ………………………………………………… 

 

Postepowanie znak: SP.271.1.1.2022.  

 

                                         Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

„Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum 2okalnej Kultury 

Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej”. 

 
                                       Nie otwierać przed dniem 05.04.2022r  godz. 1115 

 
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem firmy 

składającej ofertę wraz z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewnić możliwość 

zwrotu oferty Wykonawcy w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. 

 

14.18 Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w 

przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę 

ponosi ryzyko z tego faktu wynikające. 

 
 
 
15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WŁAŚCIWY 
 
15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
15.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
15.3 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

15.4 Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie powoduje utraty 

wadium.  
15.5 Przedłużenie terminu 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. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
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oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

16. ZAWARTOŚĆ  OFERT,  MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  
OFERT  

 
16.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć  w ofercie 

następujące dokumenty oraz oświadczenia: 
 

1) formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 . 

2) oświadczenia określone w pkt. 10.1 niniejszego zapytania ofertowego, o spełnianiu warunków 

udziału w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie (załączniki nr 2 i nr 3), 

3) zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy, załącznik 

własny Wykonawcy), 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy), 

 5)     pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku,  

         gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona  

         do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy), 
 

 Pełnomocnictwa, powinny być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie         

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

 6)    dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania  

         innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je  

         uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

         w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

         o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z  

         2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika 

         z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

 7)      Osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą wraz z ofertą składają Klauzule 

          zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 8 i 9. 

 

 

 

16.2 Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego:    

Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, Sekretariat pokój nr 17                   

(I piętro)  05.04.2022 do godz. 11:00 

 16.3 Za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i godzinę  wpływu  oferty  do  siedziby 

  Zamawiającego.   Ofertę   złożoną   po   terminie   Zamawiający   zwróci   Wykonawcy 

  niezwłocznie.      

16.4 Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 

dnia 05.04.2022 roku o godz. 1115  w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-

680 Wierzbica, pok. Nr ( sala konferencyjna ). 

16.5 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

16.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.      

  16.7 Po otwarciu oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
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informacje  dotyczące  ceny  oferty,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji   

i warunków płatności zawartych w ofercie.      

  16.8 Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej informacje 

dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm 

 oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

     

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY    

 

17.4 Cena oferty przedstawiona w ofercie będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.). 

17.2 Podstawą  do  ustalenia  ceny  oferty  są  warunki  i  obowiązki  umowne  określone   

w dokumentacji  oraz Projekcie umowy stanowiącym załączniki do niniejszej specyfikacji. 

17.3 Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ofertowego,  jaką Wykonawca chce uzyskać za 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty  i  

okoliczności,  które  towarzyszą  lub  mogą  towarzyszyć  w  wykonaniu  tego zamówienia i które są 

konieczne dla prawidłowej realizacji  zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.      

17.4. Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić podatek VAT.    

17.5. Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy zgodnie   

z przepisami   Ustawy   o   podatku   od   towarów i   usług.   Zamawiający   nie uzna za oczywistą  

omyłkę  i  nie  będzie  poprawiał  błędnie ustalonego podatku VAT. 

17.6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  

z tymi przepisami Wykonawca składający ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie 

wyjaśnień, chyba że, rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,  

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się  

o udzielenie wyjaśnień. 

 

17.8. Waluta ceny ofertowej – PLN. 

Do porównania ofert, będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto przedmiotu 

zamówienia (skalkulowana i wyrażona w PLN). 

 

18 OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  
18.1 W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował 

się niżej podanym kryterium i ich wagą: 
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Cena – waga kryterium 100%  

    Zamawiający przyjmuje 1% = 1 punkt 

 

Kryterium cena  
Sposób oceny ofert w kryterium cena brutto zamówienia. Wartość punktowa za ww. kryterium wyliczona 

jest wg wzoru: 
 

Liczba punktów =   x 100 

Cmin– najniższa zaoferowana cena brutto 

Cn-  wartość ceny ofertowej brutto zaproponowanej w badanej ofercie 
 

18.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach danej części nie można 

wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia talki sam bilans 

ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Jeżeli te oferty również mają taką samą cenę, 

postępowanie zostanie unieważnione.  
 
19. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
19.1 Jeżeli Wykonawca nie złożył, oświadczenia, o którym mowa w pkt niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 
 
19.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
19.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

19.4 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:    
a) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
b) zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  
e) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

f) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 
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g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
20 WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA  
 
20.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba że Zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
20.2 W przypadku jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

          i  usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od 

towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 
20.3 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia niezwłocznie 

wszystkich wykonawców, którzy: 
 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
20.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi  

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 

obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 

 

21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
 
 
21.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;  
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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21.2 Zamawiający udostępni informacje na swojej stronie internetowej. 
 
21.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 
 
21.5 Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SWZ oraz zgodnie z projektem umowy 

załączonym do SWZ. Projekt umowy stanowi załącznik do specyfikacji. 
 
21.6 Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym miedzy stronami. 
 
21.7 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 
 
21.11 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki. 
 
21.12 Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
  
22. PROJEKT UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 
22.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie nin. zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy - stanowiącym załącznik do specyfikacji.  
22.2 Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. Wykonawca składając ofertę 

oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy. 

22.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w okolicznościach wskazanych w projekcie umowy. 

 

Załączniki do SWZ: 

1. Formularz oferty ;  
2. Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.  
4. Projekt umowy; 

5. Wykaz usług;  
6. Wykaz osób; 

7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków  i opłat lokalnych. 
8.          Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez urząd Gminy  

 W Wierzbicy 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

                                                                                                                                       /-/ Zdzisław Dulias 
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