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Opole Lubelskie, dn. 31.12.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 na: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Przebudowa i remont

oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim
 - (ETAP I)” 

w ramach Projektu pn.: "OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W
POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z

O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE"
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony

Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zamawiającym jest:  
Nazwa Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z.o.o. Adres siedziby 24-300 Opole Lubelskie ul. Przemysłowa
4a Telefon / faks 81 8272278 
Adres strony internetowej https://www.pczol.pl/ e-mail przetargi@pczol.pl 
Osoba upoważniona do kontaktów:
 Marta  Sola  Kierownik  działu  administracyjno-technicznego  tel.:  81  8273411  e-mail:
marta.sola@pczol.pl w sprawach procedury Anna Wąsowska e-mail: przetargi@pczol.pl 
Nr REGON 421019069 Nr NIP 717830083 
Dni  i  godziny  pracy  Zamawiającego  od  poniedziałku  do  piątku,  w  godzinach  7.30  –  15.00  (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

1.2 Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do
usług i dostaw lub robót budowlanych.

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy
mają następujące znaczenie:
a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843),
b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) „zamówienie”  – zamówienie  publiczne,  którego przedmiot  został  opisany w Rozdziale  2

niniejszej SIWZ,
d) „postępowanie”  –  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  dotyczy

niniejsza SIWZ,
e) „zamawiający” – Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim
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f) „RODO” –  rozporządzenie  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). 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą  SIWZ i  złożyć ofertę zgodnie z  jej
wymaganiami.

Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1   Przedmiotem zamówienia jest :  
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w zakresie realizacji robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, i
elektrycznej nad zadaniem inwestycyjnym pn  Przebudowa i remont oddziałów Szpitala

w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim - (ETAP I)
w ramach Projektu pn.: "OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W
POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z

O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE"
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony

Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa

              Przy czym inspektorem koordynatorem będzie wskazany przez Wykonawcę inspektor
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie –branża
budowlana                      
Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi opisuje dokumentacja przetargowa dostępna na

stronie internetowej Zamawiającego:
https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/
ogloszenia-2020/799-przebudowa  w przetargu pn: Przebudowa i remont oddziałów Szpitala

w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim - (ETAP I)” 
w ramach Projektu pn.: "OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W
POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z

O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE"
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony

Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa (znak postępowania A.AT.381.08.2020

2.1.1. Zakres rzeczowy zadania polega na Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru trzech branży:
(budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) przy wykonaniu robót budowlanych związanych z

realizacją w/w inwestycji -usługi nadzoru
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nadzorowanych robót budowlanych) znajduje się w

dokumentacji projektowej i STWiOR

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art.  29 ust.  5 oraz art.  30 ust.  8 pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
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uwzględniające  potrzeby  użytkowników  zostały  zawarte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia
(dokumentacja projektowa).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmuje  :
1) Organizowanie  i  sprawowanie  pełnego  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  zadania

inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186.);

2) Kontrole terminowości i rzeczowego wykonania robót zawartych w ramach zadania; 
3) Reprezentowanie  Inwestora  w  relacjach  z  Wykonawcą  robót  budowlanych,  organami

zewnętrznymi  służb  architektoniczno-budowlanych,  instytucjami  kontrolnymi  oraz  
z przedstawicielami Inwestora odpowiedzialnymi za przedmiotową inwestycję;

4) Koordynowanie prac inspektorów branżowych zgodnie z treścią projektu Umowy;
5) Kontrole zgodności procesu inwestycyjnego z obowiązującym prawem;
6) Wykonywanie innych czynności nie zawartych w SIWZ, które będą konieczne do prawidłowej

realizacji zadania oraz zabezpieczających interesy Zamawiającego;
7) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji

robót  z  dokumentacją  techniczną,  obowiązującymi  przepisami  i  normami  oraz  zasadami
wiedzy technicznej;

8) Uzgadnianie  z  Zamawiającym wszelkich  odstępstw i  zmian  technologii  robót,  materiałów  
i  urządzeń,  zgłaszanych przez Wykonawcę robót,  szczególnie  w sytuacjach,  gdy zmiany te
mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem
kosztów realizacji robót;

9) Sprawdzanie  jakości  wykonanych  robót  budowlanych,  wbudowanych  materiałów,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych
oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

10) Sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych;

11) Wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych pisemnie,
dotyczących:  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także
wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych  oraz  przedstawienia  ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych;

12) Żądanie  od  kierowników  budowy  lub  kierowników  robót  dokonania  poprawek  bądź
ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych  robót,  a  także  wstrzymanie  dalszych  robót
budowlanych   
w  przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenie  bądź  spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

13) Przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru
robót;

14) Potwierdzanie ilości wykonanych robót;
15) Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;
16) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których

będą  uczestniczyć  wszystkie  strony  zaangażowane  w  realizację  zadania  w  tym  także  na
wniosek Zamawiającego;

17) Nadzór  nad  realizacją  poszczególnych  etapów  robót  zgodnie  z  przedstawionym  przez
Wykonawcę  Harmonogramem  prac  budowlanych.   W przypadku,  gdy  Harmonogram prac
budowlanych nie  spełnia  wymagań umowy lub  nie  jest  zgodny z rzeczywistym postępem  
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego powiadamia o tym
fakcie  Zamawiającego  oraz  wnosi  do  Wykonawcy  o  skorygowanie  Harmonogramu  prac
budowlanych;
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2.1.2.  Po  podpisaniu  umowy  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dokumentację  projektową  na
podstawie  której  realizowane  będzie  wykonanie  usługi.  Planowany  termin  zakończenia  robót
budowlanych przewiduje się do dnia: :   15 listopada 2021r.  

 2.2   Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod główny: 71.24.70.00-1 - usługi nadzoru nad robotami budowlanymi
Kod dodatkowy: 71.31.00.00-4 – usługi doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

2.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy p.z.p..

2.4 Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 
Stosownie  do  zapisów  art.  29  ust.  3  a  ustawy  Pzp  Zamawiający  ze  względu  na  charakter
zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o  pracę,  osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  polegające  na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 29 ust.
3a  czynności  wykonywane  przez  inspektorów  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 2018 r. poz. 1202), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają
samodzielnie,  także  w  tym rozumieniu,  że  same  wyznaczają  sobie  zadania  i  same  te  zadania
realizują. 

2.5 Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
wymagania  w  zakresie  dostępności  dla  osób  niepełnosprawnych  zostały  zawarte  w  dokumentacji
projektowej.
2.6  Pozostałe  warunki  dotyczące  realizacji  zamówienia  zostały  określone  we  wzorze  umowy

stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
2.7  Zamawiający  zaleca  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  miejsc,  gdzie  będą prowadzone prace  

i roboty budowlane podlegające nadzorowi celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania
jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza
się  możliwość  roszczeń  Wykonawcy  z  tytułu  błędnego  skalkulowania  ceny  lub  pominięcia
elementów  niezbędnych  do  wykonania  umowy.  Koszty  odwiedzania  miejsca  budowy  poniesie
Wykonawca. 

2.8 W celu ustalenia szczegółów należy kontaktować się z Marta Sola mail: przetargi@pczol.pl , od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. 
2.9 W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy kontaktować się z Anną Wąsowską
przetargi@pczol.pl  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Wykonawca będzie pełnić usługę nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji budowy tj.
okres od podpisania umowy do dnia odbioru inwestycji, nawet gdy termin realizacji robót się wydłuży.
Termin zakończenia inwestycji planowany jest do  :   15 listopada 2021 r.  
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3.2 Pełnienie  obowiązków inspektora nadzoru do końca rękojmi i  gwarancji  nadzorowanych
robót budowlanych w zakresie: 
1) Dokonanie przeglądu stanu wykonanych obiektów budowlanych (na zgłoszenie Zamawiającego)
przed upływem gwarancji terminu rękojmi i gwarancji; 
2) Oświadczenia usunięcia ewentualnych wad przez Wykonawcę robót; 
3) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 
4)  Sprawdzenie  i  potwierdzenie  gotowości  obiektu  do  dokonania  komisyjnego  odbioru
pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;
 5)  Dostarczenie  Zamawiającemu  wszelkich  raportów,  akt,  certyfikatów  przygotowanych  przez
Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 
6)  Opiniowanie  wniosku Wykonawcy  robót  o  zwrot  części  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy.

Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia usługi nadzoru mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1;
4.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  
Zamawiający nie stawia  warunku w w/w zakresie.

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający  uzna spełnienie w/w warunki gdy Wykonawca wykaże że:

Posiada polisę OC w zakresie prowadzonej działalności o wartości:
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Przez  cały  okres  trwania  umowy  Wykonawca  musi  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
 
Wykonawca  ma  obowiązek  po każdorazowym odnowieniu  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  -
innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony,  przedłożyć
Zamawiającemu  kserokopię  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  -  innego  dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w
terminie do 14 dni kalendarzowych.

Jeżeli  z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej  wymaganych przez zamawiającego,  może złożyć
inny dokument,  który w wystarczający  sposób potwierdza spełnianie  opisanego  przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.  

4.2.3.1 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje
lub będzie dysponował w wykonaniu niniejszego zamówienia poniżej wskazanymi osobami
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności niezbędnych do wykonania niniejszego
zamówienia:

1) Koordynator  zespołu nadzoru inwestorskiego-   Inspektor Robót    budowlanych,   który  łącznie spełnia
następujące warunki:
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a) posiada  co  najmniej  3  lata  uprawnienia  budowlane  do kierowania  robotami  budowlanymi  bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym  w
ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające  im ważne uprawnienia,  które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,
wykształcenie i doświadczenie 

b) posiada doświadczenie (ostatnie 3 lata) w Pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie  
z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z  dnia  11.09.2014  r.  Dz.U.  z  2014  r.  poz.  1278)  na  stanowisku  inspektora  nadzoru  lub
kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych na minimum 1 zadaniu polegającym
na  budowie  i  (lub)  przebudowie  i(lub)  rozbudowie  budynku  użyteczności  publicznej  o
powierzchni użytkowej min 500 m2

2)  Inspektor Nadzoru w specjalności elektrycznej, który spełnia następujące warunki: 

posiada co najmniej 3 lata uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych  i  elektroenergetycznych  odpowiadające  wymaganiom  określonym   w
ustawie  Prawo  budowlane  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących
prawem krajowym, wykształcenie i doświadczenie (kopię posiadanych uprawnień należy
dostarczyć przed podpisaniem umowy)
 

3)  Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej, który spełnia następujące warunki: 

posiada co najmniej 3 lata uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
odpowiadające wymaganiom określonym  w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
lub przepisów nie będących prawem krajowym, wykształcenie i doświadczenie (kopię 
posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem umowy)

Funkcje wymienione w ppkt. 1, 2,3, można łączyć. 

Wykonawca  przedstawi  co  najmniej  jedną  osobę  posiadającą  wszystkie  wymienione

uprawnienia  lub  kilka  osób  posiadających  jedno  lub  więcej  niż  jedno  z  wymienionych

uprawnień.  Osoby te  łącznie  powinny dysponować  wszystkimi  wymaganymi niniejszą  SIWZ

uprawnieniami  lub  odpowiadającymi  im  ważnymi  uprawnieniami,  które  zostały  wydane  na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku ofert  wspólnych,  doświadczenie  podlega  sumowaniu.  Warunkiem koniecznym

jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego niniejszą

SIWZ.  Warunek  ten  jest  spełniony  również,  jeżeli  jeden  z  wykonawców  posiada  100%

wymaganego  doświadczenia.  Zamawiający  będzie  oceniał  powyższy  warunek  na  podstawie

złożonych  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku.  Ocena  dokonana  będzie

systemem: spełnia/nie spełnia.
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WAŻNE: aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień
podpisania umowy. 

4.3 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.

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 4.2 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.

4.5 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.

4.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  bądź  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 i ust. 5 pkt.
1.

4.7 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.

4.8 Wykonawca  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna bądź finansowa, podmiotu,
na  którego  zdolnościach  polega  wykonawca,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

4.9.1 zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub  zobowiązał  się  do
osobistego wykonania odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.4

4.10 Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne
podmioty musi  wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
-  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia publicznego
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału  w  postepowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia,  zrealizuje  roboty budowlane lub usługi,  których wskazane zdolności
dotyczą

4.11 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. 

8



4.12 W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  warunki
określone w:

a)  pkt. 4.1  musi spełniać każdy wykonawca z osobna;
b)  pkt   4.2.2  musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy 
wykonawcy łącznie;
c) pkt 4.2.3  musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy 
wykonawcy łącznie;

4.13 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
4.13.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa  
w pkt. 4.2 

           4.13.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1
          pkt 13 – 23 ustawy

4.13.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5  pkt. 1 ustawy. 
4.14. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 pkt. 1 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub
naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami
ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych środków technicznych,  organizacyjnych i  kadrowych,  które są
odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub
nieprawidłowemu postepowaniu wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania  się  o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY

5.1 W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dla  usługi  nadzoru,  
określonych  w  Rozdziale  4  oraz  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  ,   wykonawcy
muszą złożyć   wraz z ofertą   następujące oświadczenia i dokumenty:  
5.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku 

nr  3  i  4  do  SIWZ.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniach  będą  stanowić  wstępne
potwierdzenie,  że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki  udziału  w  postępowaniu.  Oświadczenia  te  wykonawca  składa  zgodnie  ze
wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

5.1.2 W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców
oświadczenia,  o  których  mowa  w  pkt  5.1.1   SIWZ,  składa  każdy  z  wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie
warunków  udziału  
w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  
z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak
podstaw wykluczenia.

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.

5.1.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa pkt. 4.5 i 4.10 - jeżeli wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5.2 Wykonawca  w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o  której  mowa w art.  86  ust.  5  ustawy,  jest  zobowiązany  do  przekazania  zamawiającemu
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oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej  wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

5.3 Dokumenty  składane  na  wezwanie  zamawiającego  . Zamawiający  przed  udzieleniem
zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów: 

5.3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) opłacony dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę
gwarancyjną tj. kwotę co najmniej : 100 000,00 PLN  

Jeżeli  z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej  wymaganych przez zamawiającego,  może złożyć
inny dokument,  który w wystarczający  sposób potwierdza spełnianie  opisanego  przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

b)  wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie  ostatnich 3 lat przez inspektora
koordynatora przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  z  załączeniem  dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone.,
sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
-  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  były
wykonywane, 
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest  w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.  Jeśli  wykonawca składa
oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji
c)  wykazu  osób, skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  
w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie
robotami  budowlanymi,  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, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7
do SIWZ.
d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie,  
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -jeżeli
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.3.2  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia,  o  których  mowa  
w  Rozdziale  4  SIWZ,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:

a)  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw  wykluczenia  o  których  mowa  w  pkt.   5.3.2  a-b)  –  jeżeli  wykonawca  polega
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
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5.4 Jeżeli  wykonawca ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.2 a-b) powyżej składa: 
a) w przypadku dokumentów, o których mowa w 5.3.2 a-b). – składa dokument lub dokumenty
wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
-  nie  otwarto jego likwidacji  ani  nie  ogłoszono upadłości  wystawiony nie  wcześniej  niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których
mowa  w  pkt.  5.4  powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio
oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego
reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed
notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy, o których mowa w pkt. 5.4 stosuje
się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym wykonawca  ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument
dotyczy,  
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.4.a W  przypadku  wnoszenia  oferty  przez  wykonawców  występujących  wspólnie,
oświadczenia i  dokumenty o których mowa w pkt.  5.3.1 musi złożyć co najmniej  jeden
wykonawca lub wszyscy  wykonawcy łącznie; oświadczenia i dokumenty o których mowa 
w pkt 5.3.2 (i odpowiednio pkt 5.4)   należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy.
5.4.b Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będą określały wartość  w walucie
obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego
określona wartość się odnosi ( np. zakończenie realizacji robót).

5.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.1  SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
p.z.p.,  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  do  udzielenia  wyjaśnień  oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.6 Jeżeli  wykonawca  nie  złoży  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia  oferta  wykonawcy podlega  odrzuceniu  albo konieczne  byłoby
unieważnienie postepowania. 

5.7 Oświadczenia  dotyczące  wykonawcy/wykonawców  występujących  wspólnie  i  innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy oraz wszelkie oświadczenia o których mowa w rozdziale 5 SIWZ składane są
w  oryginale.  Dokumenty  inne  niż  oświadczenia  składane  są  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie,  o którym mowa w pkt. 4.5.i 4.10
należy  złożyć  
w formie oryginału.

5.8 Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na
którego zdolnościach lub sytuacji  polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

11



o udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w zakresie  dokumentów,  które
każdego z nich dotyczą.

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.

5.10 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w rozdziale V SIWZ  jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i  ogólnodostępnych baz danych,  
w  szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
700).  W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  oświadczeń  i  dokumentów  
w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  
i  bezpłatnych  baz  danych zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych wskazane
przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty sporządzone są

w języku obcym wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia ich tłumaczenia na język
polski.

5.11 Ilekroć  w  SIWZ,  a  także  w  załącznikach  do  SIWZ  występuje  wymóg  podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem,
należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem
(podpisami)  osoby  (osób)  uprawnionej  (uprawnionych)  do  reprezentowania  wykonawcy,
zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub  osobę  (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 

5.12 Podpisy  wykonawcy  na  oświadczeniach  i  dokumentach  muszą  być  złożone  w  sposób
pozwalający  zidentyfikować  osobę  podpisującą.  Zaleca  się  opatrzenie  podpisu  pieczątką  
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

5.13 W przypadku potwierdzania  dokumentów za zgodność z oryginałem,  na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.8, 5.11 i 5.12
oraz  klauzula  „za  zgodność  z  oryginałem”.  W przypadku  dokumentów wielostronicowych,
należy  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  każdą  stronę  dokumentu,  ewentualnie
poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych
stron.

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7.5 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.6 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
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7.7 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
7.8 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być

parafowane przez Wykonawcę.
7.9 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,

zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub  osobę  (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7.10 Jeżeli  osoba  (osoby)  podpisująca  ofertę  (reprezentująca  Wykonawcę  lub  Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność z  oryginałem przez notariusza  musi  zostać
dołączone do oferty.

7.11 Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Każdy  dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.13 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
7.14 Zaleca  się,  aby  każda  strona  oferty  zawierająca  jakąkolwiek  treść  była  podpisana  lub

parafowana przez Wykonawcę.
7.15 W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  

w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co  do  których
Wykonawca  zastrzega,  że  nie  mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania,
muszą  być  oznaczone  przez  wykonawcę  klauzulą  „Informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.  11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. 
Wykonawca  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  musi  wykazać,  że  zastrzeżone
informacje  stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa,  w szczególności  określając,  w jaki  sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  zgodnie  z  którym tajemnicę  przedsiębiorstwa  stanowi
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna

informacja mająca wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu
zachowania ich poufności..

Zaleca  się,  aby  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  były  trwale  spięte  
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

7.16 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) Formularz  Ofertowy  w  formie  oryginału  sporządzony  i  wypełniony  odpowiednio

według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  Nr  8 do  SIWZ.  Jeżeli  Wykonawca  nie
załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna  
z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. 

b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że
dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy,

c) Pełnomocnictwo  do  reprezentowania  wykonawcy  (wykonawców  występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

7.17 Ofertę  należy  umieścić  w kopercie/opakowaniu  i  zabezpieczyć  w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia
ofert. 

7.18 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
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a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy,
b) .Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole

Lubelskie  

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

Wykonawca……………………                                                               Zamawiający: 
pieczęć firmowa                                                              Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim 

                                                               sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 4a,                       
                                                  24-300 Opole Lubelskie  

 
OFERTA – 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji:
Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Szpitalu w

Opolu Lubelskim - (ETAP I)”  
w ramach Projektu pn.: "OPTYMALIZACJA USŁUG MEDYCZNYCH W
POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP. Z

O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE"
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony

Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa
( [Znak sprawy: A.AT.381.10 .2020 )

Nie otwierać przed dniem 11.01.2021 r. do godz. 10.15

…………………………………………………………………………………………………

Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku któregokolwiek z wymaganych informacji oraz za
zdarzenia  mogące  wnikać  z  powodu  tego  braku,  np.  przypadkowe  otwarcie  oferty  przed
wyznaczonym terminem, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską – jej niedostarczenia
w terminie lub nieotwarcia jej w trakcie sesji otwarcia ofert.

Rozdział 8
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 
11.01.2021  r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. ul 
Przemysłowa 4a Opole Lubelskie   (- sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 -14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty   
w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021r. o godzinie 10.15 w siedzibie PCZOL sp. z o.o.
8.4 Ul. Przemysłowa 4 a  Opole Lubelskie  w  Sali konferencyjnej.
8.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej  oferty,  pod warunkiem, że zamawiający

otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  do  oferty  przed  upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.18 z dodatkowym oznaczeniem
„ZMIANA”.

8.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania  ofert  wycofać  ofertę,  poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

8.7 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
8.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

(https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/
przetargi/ogloszenia-2020  ) informacje dotyczące:
8.7.1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
8.7.2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
8.7.3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  doświadczenia  zawodowego  wykonawcy  i
warunków płatności zawartych w ofertach

8.9 Oferty złożone po terminie,  o którym mowa w punkcie 8.1,  zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.

Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3 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 o 60 dni. 

Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Wykonawca  poda  cenę  oferty  w  Formularzu  Ofertowym  sporządzonym  według  wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

10.2 Wykonawca poda cenę za  realizację całego zamówienia. 
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 
Ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks  cywilny  ten rodzaj  wynagrodzenia określa w art.  632
następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie  zawarcia  umowy  nie  można  było  przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac. 
§  2.  Jeżeli  jednak wskutek zmiany stosunków,  której  nie  można było przewidzieć,  wykonanie dzieła
groziłoby  przyjmującemu  zamówienie  rażącą  stratą,  sąd  może  podwyższyć  ryczałt  lub  rozwiązać
umowę.  W związku z powyższym, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia określonego w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy

10.3 Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z  dokładnością  nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
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10.4 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego  
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.

10.5 Jeżeli  złożono ofertę,  której  wybór prowadziłby  do powstania  u zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  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

10.6 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Rozdział 11
BADANIE OFERT

11.1 W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

11.2 Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  istotne  części
składowe  ceny  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
oraz  w  przypadkach  określonych  w  art.  90  ust.  1a  ustawy,  zamawiający  zwróci  się  do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny,
w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy p.z.p.

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w

treści  oferty,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została
poprawiona.

11.4 Zamawiający  na  podstawie  art.  24aa    ustawy  P.z.p.  najpierw   dokona  oceny  ofert,  a  
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział 12
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I

SPOSOBU OCENY OFERT

12.1 Zamawiający  dokona  oceny  ofert,  które  nie  zostały  odrzucone,  na  podstawie  następujących
kryteriów oceny ofert:

12.1.1 cena   -   60 %  

W kryterium „cena" zostanie zastosowany wzór:   P = [C min: C] x 60
gdzie:
P - liczba punktów 
C min - cena najniższa
C – cena badana
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12.1.2 Kryterium częstotliwości inspekcji  - 40%

Inspektor  nadzoru  musi  obowiązkowo  łącznie  przebywać  na  budowie  co  najmniej  2  dni  1  
tygodniowo. 

W Kryterium częstotliwości inspekcji zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Za każdą dodatkowy dzień pobytu inspektorów nadzoru na budowie wykonawca otrzyma następującą
liczbę punktów:
- Przy zaoferowaniu 2 dni roboczych pobytu inspektora nadzoru na budowie - wykonawca otrzyma: 
   0 pkt
- Przy zaoferowaniu 3 dni roboczych  pobytu inspektora nadzoru na budowie - wykonawca otrzyma:  
   30 pkt
- Przy zaoferowaniu 4 dni roboczych  pobytu inspektora nadzoru na budowie - wykonawca otrzyma: 
    70 pkt
- Przy zaoferowaniu 5 dni roboczych pobytu inspektora nadzoru na budowie - wykonawca otrzyma: 
   100 pkt

W kryterium „częstotliwość inspekcji" zostanie zastosowany wzór:   
Częstotliwość inspekcji = (ilość punktów za częstotliwość inspekcji   x 40%) : 100

Co oznacza że oferując:
2 dni robocze(0 pkt) w kryterium częstotliwość inspekcji Wykonawca otrzyma - 0%
3 dni robocze (30 pkt) w kryterium częstotliwość inspekcji Wykonawca otrzyma - 12%
4 dni robocze  (70 pkt) w kryterium częstotliwość inspekcji Wykonawca otrzyma - 28%
5 dni robocze (100 pkt) w kryterium częstotliwość inspekcji Wykonawca otrzyma - 40%

Uwaga:  
Brak  podania  częstotliwości  inspekcji  Zamawiający  potraktuje  jako  zaoferowanie
najkrótszego dopuszczalnego obowiązkowo wymaganego pobytu inspektora na budowie
tj.  łącznie 2 dni robocze tygodniowo, przy zaoferowanie większej ilości dni Wykonawca
otrzyma 100 pkt. w kryterium częstotliwość inspekcji (co oznacza  ze uzyska 40% za to
kryterium)

Dopuszcza  się  zmianę  ilości  dni  pobytów  inspektora  w  poszczególnych  tygodniach  w
sytuacji  gdy  będzie  to  uzasadnione  technologią  prowadzenia  robót.  W  takiej  sytuacji
rozliczenia  ilości  dni  pobytów  należy  zbilansować  w  okresach  miesięcznych  lub
kwartalnych.
Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do udokumentowania każdego pobytu na budowie
wpisem w „Karcie pobytów inspektorów nadzoru na budowie” udokumentowanie może
nastąpić poprzez przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej w dniu pobytu
na budowie w sposób określony we wzorze umowy.

12.2 Liczby  punktów,  o  których  mowa w pkt  12.1.1  oraz  12.1.2  po  zsumowaniu  stanowić  będą

1 Za dzień na budowie Zamawiający uzna – pobyt w danym dniu roboczym(data dzienna) na
budowie niezależnie od ilości godzin (czasu jego trwania) odnotowany w dzienniku budowy oraz
karcie pobytów inspektora, dokumentujący czynności wykonywane w danym dniu roboczym.
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końcową ocenę oferty.
(C min/C x 60) + ilość punktów za kryterium częstotliwości inspekcji  x  40%

12.3 Za najkorzystniejszą  zostanie  uznana oferta z  największą liczbą punktów, tj.  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 12.1. 
Zamawiający  przyzna zamówienie  wykonawcy, który spełniając  warunki  określone w SIWZ
uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w wszystkich ww. kryteriach).
Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku - informację należy złożyć w druku oferty.

Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1 Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza.

13.2 Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej
oferty przekazując także informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 2 –7, a także zamieści
te  informacje  na  własnej  stronie  internetowej  (   https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-  
publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020   )  

Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Osoby  reprezentujące  wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.2 W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie  zamówienia  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie zamówienia,  oznaczenie  czasu trwania  konsorcjum
(obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  gwarancji  i  rękojmi),  wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia. 

Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16
POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Wzór umowy stanowią Załącznik Nr 2 do SIWZ.
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16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,  
o której mowa w pkt 16.1.

16.3 Zamawiający  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  do  zawartej  umowy  
w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  w zakresie
opisanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2  do SIWZ.

Rozdział 17
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym
przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieści  taką  informację  na  własnej
stronie  internetowej  (https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-
publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020 )  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
Zamawiający  zamieści  na  własnej  stronie  internetowej  (   https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-  
informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020   )   

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży
termin  składania  ofert  i  poinformuje  o  tym  wykonawców,  którym  przekazano  SIWZ  oraz
zamieści  taką  informację  na  własnej  stronie  internetowej  (   https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-  
informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020   )  

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Rozdział 18
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Ofertę złożyć należy w formie papierowej

W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje
(zwane  dalej  „korespondencją”)  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie  lub  drogą
elektroniczną.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  korespondencji  przez  wykonawcę,  zamawiający
domniema,  że  korespondencja  wysłana  przez  zamawiającego  na  adres  email,  podany  przez
wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
   Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie

19

https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020
https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020
https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020
https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020
https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020
https://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-konkursy/przetargi/ogloszenia-2020


     e-mail:  przetargi@pczol.pl 

w tytule e-maila znak postępowania:  A.AT.381.10.2020

W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się 
znakiem postępowania:  A.AT.381.10.2020

18.1 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

-Marta  Sola   przetargi@pczol.pl    w  sprawach  dotyczących   przedmiotu  zamówienia  -   od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

-Anna  Wąsowska  przetargi@pczol.pl  w  sprawach  dotyczących  procedury  przetargowej-  od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

Godziny pracy  :

Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.00, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdział 19
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Każdemu Wykonawcy, 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 p.z.p.  przysługują  środki  ochrony  prawnej  przewidziane  w  dziale  VI  ustawy.  
1 Przepisy ogólne.
1)  Środki  ochrony  prawnej  przewidziane  w  dziale  VI  (art.  179-198g)  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  przysługują  Wykonawcy,  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.
2) 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 Prawo zamówień publicznych.
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
- skarga do sądu.
2. Odwołanie.
1) 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 Prawo zamówień publicznych.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych,  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
5) Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których
wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych w związku z czym odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
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c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
2)  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.
3)  Sąd  rozpoznaje  skargę  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  1  miesiąca  od  dnia
wpłynięcia skargi do sądu.
4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

Rozdział 20
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 – dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego: Dokumentacja projektowa
opisująca roboty budowlane, nad którymi wykonawca będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego 
h  ttps://www.pczol.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne-i-k  onkursy/przetargi/  
ogloszenia-2020/799-przebudowa oraz w siedzibie Zamawiającego pok. nr 15.
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu wykonanych usług 
Załącznik  Nr  7  -  Wzór  wykazu  osób  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  
w postępowaniu
Załącznik Nr 8 - Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik  nr  9  –  wzór  klauzul  informacyjnych  w  zakresie  zawierania,  wykonywania  i
rozliczania umów procedowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych 
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