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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Adres: ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680-23-00 / fax. 58 680-23-20
Adres strony internetowej: www.bip.koscierzyna.gda.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w punkcie 1.1.,
dot. ZP 19/2014 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY
ZESPOŁU KOGENERATORÓW W KOŚCIERZYNIE.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści
w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy ZP 19/2014. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2013, poz. 907
ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. ZRÓDŁA FINANSOWANIA
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. ”KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji
poprzez kogeneracje i termomodernizacje obiektów” w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
Część 1) Program pilotażowy KAWKA” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji Inspektora nadzoru w ramach inwestycji dotyczącej budowy
zespołu dwóch wysokosprawnych kogeneratorów w zabudowie kontenerowej, na terenie Kotłowni K-1 w
Kościerzynie przy ul. Tetmajera 3 nr działki 142/46 o łącznej powierzchni 2,1099 ha. Zamówienie obejmuje
nadzór w zakresie branży sanitarnej, elektroenergetycznej i konstrukcyjnej. Inwestycja zlokalizowana jest na
terenie kotłowni K-1 w Kościerzynie przy ul. Tetmajera 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został
w Rozdziale 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”.
5.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
5.3. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot: 71.52.00.00-9.
5.5. Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych).
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od czasu zawarcia umowy do czasu rozliczenia inwestycji i uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Roboty budowlane, które obejmować ma nadzór inwestorski przewiduje się zakończyć do 30.06.2015.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę
nadzoru nad minimum jedną robotą budowlaną polegającą na budowie układu kogeneracyjnego o mocy
minimum 1 MWelektr. wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości robót budowlanych i dostaw
min. 4.000.000 zł brutto,
3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca winien na czas
realizacji zamówienia dysponować osobami zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
a) Inspektor Nadzoru Wiodący:
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 z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o co
najmniej 5 letnim doświadczeniu zawodowym w nadzorowaniu robót branży sanitarnej lub
elektrycznej,
 nadzorował w okresie ostatnich 3 lat minimum jedną robotę budowlaną polegające na budowie
układu kogeneracyjnego o mocy minimum 1 MWelektr. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy
czym zadanie to zostało ukończone, a układ kogeneracyjny został uruchomiony,
b) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej:
 z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o co najmniej 5 letnim
doświadczeniu zawodowym w nadzorowaniu robót branży sanitarnej,
 nadzorował w okresie ostatnich trzech lat minimum jedną robotę budowlaną polegająca na
budowie układu kogeneracyjnego o mocy minimum 1 MWelektr. wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy czym zadanie to zostało ukończone, a układ kogeneracyjny został
uruchomiony,
c) Inspektor Nadzoru branży elektroenergetycznej:
 z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych o co najmniej 5 letnim doświadczeniu zawodowym w
nadzorowaniu robót branży elektrycznej i energetycznej;
 nadzorował w okresie ostatnich trzech lat minimum jedną robotę budowlana polegającą na
budowie układu kogeneracyjnego o mocy minimum 1 MWelektr. wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy czym zadanie to zostało ukończone, a układ kogeneracyjny został
uruchomiony,
d) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej:
 z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o co najmniej 5 letnim
doświadczeniu zawodowym w nadzorowaniu robót branży konstrukcyjno-budowlanej,
e) Specjalista ds. technologii elektrociepłowni:
 w ciągu ostatnich 5 lat zarządzał technologią elektrociepłowni o mocy powyżej 10MW,
 w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w rozruchu technologicznym, i eksploatacji jednostki
kogeneracyjnej pracującej na potrzeby sieci cieplnej funkcjonującej przy współudziale kotłów na
paliwo stałe i zasobników ciepła;
 w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w pracach modernizacyjnych na czynnym obiekcie kotłowni (w
ruchu) o mocy powyżej 10MW.
f) Specjalista ds. automatyki i telemetrii
 w ciągu ostatnich 5 lat wdrażał systemy automatyki i telemetrii w obiektach elektrociepłowni o
mocy powyżej 10MW, pracujących wraz z układem kogeneracyjnym o mocy powyżej 1MWel, lub
prowadził przez okres minimum 5 lat systemy automatyki i telemetrii w czynnych obiektach
elektrociepłowni o mocy powyżej 10MW pracujących wraz z układem kogeneracyjnym o mocy
powyżej 1MWel,
g) Specjalista ds. rozliczeń:
 posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu rozliczeń robót
budowlanych,
Osoby wskazane na stanowiska wymienione w poz. a) ÷ d) winny posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w specjalności właściwej dla powierzanego
stanowiska lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe na danym stanowisku rozumie się lata czynne
zawodowo przepracowane na stanowisku jak proponowane, przy nadzorowaniu realizacji robót w danej
branży.
Dopuszcza się łączenie stanowisk wskazanych na stanowiskach wymienionych w poz. a) ÷ g)
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie.
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym
celu pisemne ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 8.
7.4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
było wymagane) – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne
(np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami.
4) Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku
lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub
spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed
podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych podmiotów.
6) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że
brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć
samodzielnie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT. 5 USTAWY PZP
8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu należy
przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 3.1),
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług w okresie ostatnich trzech 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, oraz załączeniem czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ;
a) Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinni być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie,
o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt a)
c) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody, o których mowa w pkt a) budzą
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu
Zamawiający na podstawie par. 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
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dokumenty mogą być składane - ogranicza wykaz, o którym mowa w pkt. 8.1 pkt 2 SIWZ, jedynie do usług
potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt 7.1.2) SIWZ, tj. Wykonawca zrealizował
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, usługę nadzoru nad minimum jedną robotą budowlaną polegającą na
budowie układu kogeneracyjnego o mocy minimum 1 MWelektr. wraz z infrastrukturą towarzyszącą o
łącznej wartości robót budowlanych i dostaw min. 4.000.000 zł brutto,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (formularz 3.4).
8.2. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz 3.2),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (formularz 3.3).
8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8.6. W przypadku wykazania wartości wykonanych usług w walutach innych niż PLN, Wykonawca winien podać
także te wartości w PLN, przeliczając je odpowiednio według średniego kursu NBP złotego w stosunku do
euro obowiązującego w dniu protokolarnego odbioru zadania.
8.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopie dokumentu
za zgodność z oryginałem).
8.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
9.4. W składzie oferty winien się znaleźć prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione
dokumenty:
9.4.1. Wypełniony Formularz cenowy – zgodny z treścią formularza 2.1,
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9.4.2.

Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 rozdziału I „Instrukcja Dla Wykonawcy”
niniejszej specyfikacji.
9.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy.
9.4.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferta, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferta. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
9.4.5. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć
oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego,
ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna w pok. 62 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”
dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność
od dnia składania i otwarcia ofert.
9.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony zgodne
ze wzorami.
9.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będą uwzględniane.
9.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
9.10. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:
Oferta
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA
BUDOWY ZESPOŁU KOGENERATORÓW W KOŚCIERZYNIE
Nie otwierać przed dniem 17.07.2014r., godz. 10:15
9.11. Wymagania określone w pkt 9.9÷9.10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
9.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia te
powinny być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.13. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu „OFERTA” zakresów usług, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom bez podawania nazw (firm) i adresów Podwykonawców.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
10.1. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym zostanie skalkulowana na podstawie
zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia

7

10.2. Formularz Cenowy, o których mowa w pkt 10.1 należy wypełnić według pozycji wyszczególnionych
w formularzu. Wykonawca winien określić wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym
formularzu.
10.3. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto w oparciu o Formularz Cenowy, dodając wartości poszczególnych
elementów zamówienia. Do tak wyliczonej ceny netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak
wyliczona cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. Cena ofertowa brutto
będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
10.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do treści Formularza Cenowego.
10.5. Wszystkie błędy ujawnione w Formularzu Cenowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych elementach
SIWZ, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu.
10.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
10.7. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, w przypadku nieujęcia wszystkich elementów Zamawiający
uzna, że Wykonawca ujął je w ogólnej cenie ofertowej.
10.8. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń
dziesiętnych.
10.9. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą
podlegały waloryzacji.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
4.000 zł (słownie złotych: cztery tysiące).
11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium Oddział w
Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale w kopercie opisanej
„wadium” i oznaczonej nazwą postępowania przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w pok. 62, lub zamieszczone w osobnej kopercie –
opisanej „wadium” dołączonej do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,
ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium,
niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni
zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
11.5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści
tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji,
zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
11.6. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych zostaje wykluczony.
11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
11.7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
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11.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
11.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
11.12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja
9A, 83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 17.07.2014r. do godziny 10:00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11, w dniu 17.07.2014r.,
o godzinie 10:15.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.6. Informacje, o których mowa w punkcie poprzednim, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
13. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ
13.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
13.3. 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 oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, które-go oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)
14.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższej oferty
C = —————————————— x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
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wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14.5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert. W przypadku nie złożenia przez wezwanego Wykonawcę w określonym terminie
oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, o których mowa wyżej, Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
14.6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
14.7. Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawcę, który wraz z wnioskiem lub ofertą, nie złożył listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
14.8. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze
pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji.
14.9. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz - z zastrzeżeniem pkt 14.11 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
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.
14.12. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 14.11 ppkt c) SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w punkcie 14.11 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14.13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ
oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu
zamówienia.
14.14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,
oraz
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie
niniejszego zamówienia może być zawarta.
14.15. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę
konsorcjum - regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku Wykonawców
wspólnie składających ofertę).
15.2. O terminie i miejscu złożenia w/w dokumentu Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
15.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu, o którym mowa wyżej, umowa
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowana
uchyleniem się od zawarcia umowy).
15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millennium Oddział w Kościerzynie,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
16.3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
16.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
16.5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawa Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
16.6. Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
16.7. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady
obowiązującej wykonawcę robót.
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17. ZMIANA UMOWY
17.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego i wykonawcy,
3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy,
4) zmiany terminu realizacji niniejszej umowy w przypadku zmiany terminu realizacji i zakończenia robót
budowlanych będących przedmiotem prowadzenia usługi nadzoru inwestorskiego bez względu na przyczyny.
17.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp 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 Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2.
9. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga
elektroniczna), albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
19. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
19.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazywać będą w formie pisemnej lub drogą faksową, mailową i niezwłocznie dostarczać w formie
pisemnej .
Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje,
faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
19.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. art. 38
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 1.1.
19.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi (wyjaśnień),
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
19.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ.
19.5. Treść zapytań z wyjaśnieniami lub zmiany siwz, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
19.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z
art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
19.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
19.8. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest p. Joanna KrajewskaMasiak, tel. 58 680-23-05, fax. 58 680-23-20.
20. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
20.1. Udostępnianie przez Zamawiającego dokumentów z postępowania odbywać się może, po złożeniu wniosku
przez Wykonawcę lub innego wnioskującego w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy.
20.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA
FORMULARZ 2.1. FORMULARZ CENOWY
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………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. PEŁNIENIE
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY ZESPOŁU KOGENERATORÓW
W KOŚCIERZYNIE
My niżej podpisani:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączonymi Formularzem
cenowym:
CENA OFERTOWA NETTO: .................................................. PLN
PODATEK VAT 23%:

................................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................... PLN
CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie od czasu zawarcia umowy do czasu rozliczenia
inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ........................................................................
w formie ................................................................................................................................................................
Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.
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8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców
w następującym zakresie: *)
...........................................................................................................................................
(zakres)

...........................................................................................................................................
(zakres)

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI UMOWY,
określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ....................... do
.................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na
pozostałych stronach Oferty są jawne.
11. OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy *) jest:
......................................................................................................................................
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum
lub spółki cywilnej).
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: .................................................................................................................. ........................................
tel. ..................................... fax .................................... e-mail: ...........................................
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

*) - niepotrzebne skreślić

............................................., dnia................................

......................................................... .................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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Formularz 2.1.
…………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY ZESPOŁU KOGENERATORÓW
W KOŚCIERZYNIE oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p.

NADZÓR /branża/

(1)

KOSZT NETTO

(2)

(3)

1.

Inspektor Nadzoru wiodący - Szef Zespołu Nadzoru

2.

Inspektor Nadzoru robót branży sanitarnej

3.

Inspektor Nadzoru robót branży elektroenergetycznej

4.

Inspektor Nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej

5.

Specjalista ds. technologii elektrociepłowni

6.

Specjalista ds. automatyki i telemetrii

7.

Specjalista ds. rozliczeń
CENA OFERTOWA
NETTO
PODATEK VAT 23%
CENA OFERTOWA
BRUTTO

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................

................................., dnia ...................................

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

(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia

FORMULARZ 3.1.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

FORMULARZ 3.2.

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

FORMULARZ 3.3.

Oświadczenie Wykonawcy dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

FORMULARZ 3.4.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu

FORMULARZ 3.5.

WYKAZ OSÓB - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym
do realizacji zamówienia

FORMULARZ 3.6.

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach przez osoby uczestniczące w wykonywaniu
zamówienia
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FORMULARZ 3.1.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY
ZESPOŁU KOGENERATORÓW W KOŚCIERZYNIE
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień, wymaganych ustawami, do wykonywania określonych działalności lub czynności
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY
ZESPOŁU KOGENERATORÓW W KOŚCIERZYNIE
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

................................................, dnia .............................

...................... ..................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU
INWESTORSKIEGO

NAD

REALIZACJĄ

ZADANIA

BUDOWY

ZESPOŁU

KOGENERATORÓW

W KOŚCIERZYNIE oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1)……………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

............................., dnia .............................

..................................... ...................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY ZESPOŁU KOGENERATORÓW W
KOŚCIERZYNIE oświadczamy, że zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

l.p.
1

nazwa (firma),
adres
poprzedniego
Zamawiającego /
Odbiorcy
2

wartość usługi
brutto wykonanej
przez Wykonawcę

wyszczególnienie
(przedmiot usługi)
informacje potwierdzające
spełnienie warunków określonych
w pkt 7.1.2 siwz

3

4

czas realizacji
początek (dzień,
miesiąc, rok)
5

koniec (dzień,
miesiąc, rok)
6

Załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

.............................., dnia .........................

...................................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.5.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

WYKAZ OSÓB
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY ZESPOŁU KOGENERATORÓW
W KOŚCIERZYNIE oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji
niniejszego zamówienia następujące osoby:
funkcja w realizacji
zamówienia

nazwisko i imię

posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (nr
i zakres uprawnień) lata doświadczenia
zawodowego, informacje potwierdzające spełnienie
warunków określonych w pkt 7.1.3) siwz,)

informacja o
podstawie do
dysponowania
tymi osobami

Oświadczamy, że:
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ........... wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz będziemy dysponować, na
potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.
................................................, dnia .............................

...................... ..................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.6.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY
ZESPOŁU KOGENERATORÓW W KOŚCIERZYNIE
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazane w formularzu
3.5. Potencjał kadrowy posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:
a)

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,

b)

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,

c)

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

d)

konstrukcyjno-budowlanej.

................................................, dnia .............................

...................... ..................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa oznaczona nazwą „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD
REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWY ZESPOŁU KOGENERATORÓW W KOŚCIERZYNIE” w ramach programu
priorytetowego pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski a także współpracuje ze służbami
Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości nad inwestycją dotyczącą budowy zespołu dwóch
wysokosprawnych kogeneratorów w zabudowie kontenerowej, na terenie Kotłowni K-1 w Kościerzynie przy
ul. Tetmajera 3.
2. Charakterystyka obiektu i zakres robót przewidzianych do nadzorowania
 Dwa kogeneratory o mocy elektrycznej 2x1200kWe +/-8% i mocy cieplnej 2x1300kWt +/-8% (przy czym
moc w paliwie jednostek niższa niż 3MW), o sprawności nie mniejszej niż 86% przy pełnym
znamionowym obciążeniu, w zabudowie kontenerowej wyciszonej będą umieszczone przy istniejącym
budynku kotłowni K-1 na fundamencie betonowym, każdy z kogeneratorów będzie wyposażony w
indywidualny system czerpni powietrza, wymienniki ciepła, układ wydechowy oraz przyłącze
energetyczne, ciepłownicze i ścieżkę gazową; kogeneratory zostaną otoczone ekranem akustycznym o
wysokości minimum 7m, w sąsiedztwie rozbudowanego budynku kotłowni zostanie umieszczony komin,
chłodnia wentylatorowa oraz stacja transformatorowa z rozdzielnią SN i NN.
 Wymiary jednego przykładowego kogeneratora: podstawa ok. 12m x 3m o wysokości kontenera ok. 3,5m.
Wylot gazów spalinowych znajduje się na wysokości około 8,7m. Kogenerator będzie zasilany gazem
ziemnym sieciowym. W ramach projektu zostanie wykonane przyłącze gazowe i stacja redukcyjna.
 Odprowadzenie spalin kogeneratora nastąpi indywidualnie od każdego kogeneratora do instalacji
wydechowej zintegrowanej z agregatem o wysokości około 8,7m.
 Wyprodukowane ciepło zostanie wprowadzone przez wspólny kolektor z ciepłownią K-1, przy ul.
Tetmajera 3 poprzez wymiennik ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, dodatkowo w budynku kotłowni
zostanie wykonana instalacja uzdatniania wody obejmująca instalację odwróconej osmozy, instalację
zmiękczania i odgazowania wody oraz zbiornik wody uzdatnionej.
Planuje się montaż:
 wymienników ciepła sieciowych odbierających ciepło z układu ciepłowniczego kogeneratorów, których
zadaniem jest separacja układu ciepłowniczego elektrociepłowni od sieci ciepłowniczej
 Układ pomp obiegowych elektrociepłowni wraz systemem zasilania i sterowania,
 Układ pomp ładowania i rozładowania akumulatora ciepła wraz z systemem zasilania i sterowania,
 Układ stabilizacji ciśnienia i uzupełniania obiegu ciepłowniczego elektrociepłowni wraz z systemem
zasilania i sterowania,
 armatury odcinającej i regulacyjnej,
 modernizację i instalację układu przygotowania wody obiegowej kotłowni K-1 uwzględniającej potrzeby
kotłowni węglowej wraz z siecią, elektrociepłowni i akumulatora ciepła; należy uwzględnić: nową
instalację zmiękczania wody, instalację odwróconej osmozy, nowy zbiornik na uzdatnioną wodę oraz
instalację odgazowania dostosowaną do pracy zarówno w okresie zimy jaki i lata.
 Przy istniejącym budynku ciepłowni zostanie wybudowany zestaw 1 lub 2 zasobników ciepła o łącznej
pojemności do 300 m3.
 Wytworzona energia elektryczna będzie oddawana do systemu elektroenergetycznego poprzez nowo
projektowaną stację transformatorową 15kV/0,4kV i przekazywaną linią kablową SN do istniejącej stacji
transformatorowej znajdującej się na terenie zakładu MPI KOS-EKO Spółka z o.o w Kościerzynie, ul.
Tetmajera 3. Przewiduje się:
 modernizację i adaptację istniejącej stacji transformatorowej SN zakładu,
 budowę nowej stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nn
 Kogeneratory zostaną umieszczone w dźwiękoszczelnych kontenerach i otoczone ekranem
dźwiękochłonnym, który odgrodzi hałas od istniejącej zabudowy jednorodzinnej ograniczając go do
wartości określonej odrębnymi przepisami.
 W trakcie instalacji może nastąpić wycinka zieleni z terenu działki. Dojazd do terenu inwestycji zapewniają
publiczne oraz wewnętrzne drogi zakładu,
 prace adaptacyjne części budynku ciepłowni (kotłowni K-1 ), w istniejących budynkach planuje się montaż
Systemu Zarządzania Energią i Mocą obejmujący m.in.:
 wykonie opomiarowania instalacji kogeneracji oraz obiektów należących do MPI KOS-EKO
25



 dostosowania i wyposażenie pomieszczeń w budynku kotłowni i w budynku biurowym na potrzeby
Systemu Zarządzania Energią i Mocą.
 przygotowanie oprogramowania do sterowania ładowaniem i rozładowaniem buforów ciepła
 przygotowanie nowego oprogramowania umożliwiającego wspólną wizualizację pracy ciepłowni,
układu kogeneracyjnego i obiektów MPI KOS-EKO oraz przetwarzanie danych energetycznych,
 przygotowanie systemu do grafikowania wytwarzania energii elektrycznej
adaptację technologii i automatyki przepompowni kotłowni K-1 – pomp sieciowych, kotłowych, zmieszania
pompowego do współpracy z rozbudową elektrociepłowni, funkcjonujących w sposób zapewniający
minimalne straty energetyczne

4. Obowiązki ogólne.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.
Każdy inspektor z zespołu Nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone
będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru.
Pozwolenie na użytkowanie należy wystąpić nie później niż 14 dni od odbioru robót budowlanych.
Rozliczenie inwestycji należy dokonać nie później niż 30 dni od odbioru robót budowlanych.
Z uwagi na prowadzenie prac na obiekcie czynnym – kotłownia i baza techniczna spółki MPI KOS-EKO,
działania związane z organizacją robót, dysponowaniem terenem, obiektami kotłowni i technologią
będą musiały być uzgadniane z jej właścicielem i eksploatatorem, tj. Miejskim Przedsiębiorstwem
Infrastruktury „KOS-EKO” sp. z o. o. w Kościerzynie.
5. Etap poprzedzający budowę
Pierwszym etapem pracy Inspektora nadzoru będzie zapoznanie się z dokumentacją posiadaną przez
Zamawiającego (Program Funkcjonalno-Użytkowy, warunki techniczne i inne), w celu sprawdzenia wzajemnej
zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów.
Następnie w porozumieniu z zamawiającym i eksploatatorem (MPI KOS-EKO) przygotuje specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich
branż (w szczególności: elektryczna, sanitarna, budowlana, technologiczna i AKPiA) przedmiotowej inwestycji,
która ma być przeprowadzona w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.
Wykonawca będzie czynnie uczestniczył na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na
realizację przedmiotowej inwestycji.
Ponadto, Wykonawca będzie uczestniczył w uzgadnianiu dokumentacji projektowej przygotowywanej przez
Wykonawcę Robót na etapie jej opracowywania oraz zweryfikuje ją przed odbiorem przez Zamawiającego w
szczególności pod kątem merytorycznym i formalnym.
Wykonawca przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z
dokumentacją projektową.
6. Etap budowy
Inspektor wiodący jest upoważniony i zobowiązany do:
 reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Inwestycją;
 nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;
 przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy, wystawienia polecenia rozpoczęcia robót;
 prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót
oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji
projektowej oraz praktyką inżynierską;
 kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania
porządku na terenie budowy;
 udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Inwestycji;
 kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
 wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;
 wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która
zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; organizacji oraz
przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy) w których udział
biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Inwestycji stron (Wykonawca Robót,
Inspektor nadzoru, Kierownik Projektu, Eksploatator oraz inni oficjalni obserwatorzy);
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 organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich
Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;
 monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności
realizacji z obowiązującym przy realizacji Inwestycji harmonogramem robót;
 kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
 nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;
 zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość
co do ich jakości;
 zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
 weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
 dokonywania obmiaru wykonanych robót;
 odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
 sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia
zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
 poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;
 przygotowania do odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i
prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz
uczestnictwo w odbiorze robót;
 sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót;
 poświadczenia terminu zakończenia robót;
 dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę
Robót po zakończeniu robót;
 zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;
 powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach
między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;
 sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót;
 rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia;
 wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;
 wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz/lub Instytucje
Finansujące, lub procedury wdrażania projektu (zależności od źródła finansowania);
 udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i procedury
wdrażania projektu;
 udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją
Inwestycji.
 Inspektor wiodący będzie decydować o:
 dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów, urządzeń i rozwiązań przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, przy uprzedniej aprobacie Eksploatatora (MPI KOSEKO);
 zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;
 wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami
Inwestycji;
 sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
 skompletowanie całości dokumentacji technicznej powstającej w czasie budowy w formie papierowej
i elektronicznej (opracowanie rysunkowe w formacie grafiki wektorowej DWG, DXF).
Inspektor wiodący będzie wnioskować o :
 wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;
 zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
 zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy
zaniedbań Wykonawcy Robót;
 zlecenie wykonania robót dodatkowych. Zlecenie robót dodatkowych może się odbyć jedynie za zgodą
Zamawiającego.
Inspektor wiodący będzie akceptować:
 przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i
Harmonogram Płatności;
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 propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana
w ofercie Wykonawcy Robót;
 Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji
personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy
Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót;
 Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy
Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;
 Źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Robót.
7. Etap po zakończeniu robót
Po zakończeniu robót, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor wiodący w imieniu Zamawiającego wystąpi
i uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu i inne przewidziane prawem zgody i pozwolenia.
W okresie gwarancji do zadań Wykonawcy będzie należało:
 finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
 dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad ;
 odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;
 wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
 sporządzenie dowodów OT;
 wnioskowanie o zwrot Gwarancji Wykonania.
8. Współpraca z Zamawiającym
Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji
inwestycji.
Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację
inwestycji.
Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności
z wymaganiami Zamawiającego.
Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych
związanych z realizacją inwestycji,
9. Zarządzanie Inwestycją
Wykonawca opracuje i przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy opracowanie: „Organizacja i
metodologia zarządzania i nadzoru inwestorskiego” zawierające :
 Komentarz Wykonawcy dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu
zamówienia, w szczególności w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów.
 Wyjaśnienie ryzyk i założeń mających wpływ na realizację umowy o roboty budowlane.
 Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia.
 Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów.
 Powiązanie działań z wynikami.
 Harmonogram działań
Rozpoczęcie, kolejność oraz czas trwania proponowanych działań z uwzględnieniem okresu mobilizacji.
Identyfikacja i określenie czasu głównych etapów realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
czasu pracy ekspertów na poszczególnych etapach.
 Kontrola jakości
Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy o roboty budowlane:
- monitorowania postępu robót,
- kwalifikowania środków (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót,
- odbioru robót i potwierdzania płatności,
- wprowadzania zmian,
- rozpatrywania roszczeń.
Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w
wykonaniu tych czynności, określać rolę jaką pełnią te osoby wraz z przypisanymi im uprawnieniami i
obowiązkami, zawierać propozycję zapisów dokumentujących wykonanie zadań oraz wzory
obowiązujących dokumentów.
10. Kontrola realizacji Inwestycji
Podstawowym zadaniem Inspektora nadzoru jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z
wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązującymi przepisami prawa.
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Personel podległy pod Inspektora nadzoru, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę
jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób
określony w procedurach „Organizacji i metodologii nadzoru inwestorskiego”.
11. Raporty
 Raport otwarcia:
W okresie jednego miesiąca od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, Inspektor nadzoru,
przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Inwestycji,
dokumentacji projektowej oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Inwestycji.
 Raporty miesięczne:
Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Wiodący w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca
przedłoży Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów
prace oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz
występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport będzie zawierał:
- opis postępu robót i powstałych problemów,
- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,
- zaangażowanie finansowe,
- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,
- plan robót i finansów na kolejny miesiąc,
- graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,
- graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,
- fotografie i filmy w formacie cyfrowym dokumentujące postęp robót,
- wykaz zmian z podaniem ich wartości,
- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
 Raport techniczny:
Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Wiodący przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport
informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie
wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. Raport techniczny powinien
zawierać:
- założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej
zmiany,
- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary
wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,
- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót które będą występowały w
związku z wprowadzaną zmianą,
- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwiązań,
- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom
projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,
- rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
 Raport końcowy:
Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym, Inspektor Wiodący przedłoży Zamawiającemu „Raport
końcowy” zawierający:
1. Wstęp
1.1.
Krótki opis projektu
1.2.
Działania przed rozpoczęciem Inwestycji
2. Dokumentację Projektową
2.1.
Założenia Projektowe
2.2.
Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizację i zarządzanie Inwestycją
3.1.
Struktura Zarządzania Wykonawcy
3.2.
Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo
4.1.
Postęp robót
29

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.4.

Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót
Dział Ogólny
Roboty Ziemne
itd.
Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi
Przyczyny wystąpienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1.
Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2.
Roszczenia
6. Sprawy finansowe
6.1.
Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
6.2.
Analiza płatności
6.3.
Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Inwestycji dotyczące
7.1.
Dokumentacji projektowej
7.2.
Warunków Inwestycji
7.3.
Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
7.4.
Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5.
Technologii robót
7.6.
Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.
W Okresie Zgłaszania i Usuwania Wad, Inspektor Nadzoru Wiodący jest zobowiązany do przekazywania
Kierownikowi Projektu raportów z przeprowadzonych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Inwestycji.
Inspektor nadzoru ma obowiązek:
- sporządzania protokołów z Rad Budowy i narad technicznych oraz przekazywania ich uczestnikom w
ciągu 5 dni,
- odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących
podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie
kosztów.
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

PROJEKT

UMOWA ZP …../2014
Zawarta w dniu ……………….. roku w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A zwaną dalej “ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:
………………………......
………………………......
przy kontrasygnacie
………………………......
a
……………………………………………………….. zwaną/ym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
………………………......
………………………......
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 207.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy usługi polegającej
na zarządzaniu i nadzorze nad inwestycją pn. Budowa zespołu dwóch wysokosprawnych kogeneratorów
w zabudowie kontenerowej, na terenie Kotłowni K-1 w Kościerzynie przy ul. Tetmajera 3 nr działki 142/46
o łącznej powierzchni 2,1099 ha w ramach Projektu „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji
poprzez kogeneracje i termomodernizację budynków” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Likwidacja
niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia.
1.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

§2
W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas pełnienia
nadzoru, dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego a dotyczące realizacji tejże umowy z wyłączeniem
umów na roboty budowlane.
Po zawarciu umów na roboty budowlane, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, Zamawiający
przekaże kopie tych umów Wykonawcy.
Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu ……………………………………., który jest upoważniony do
zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą umową oraz do bezpośrednich kontaktów
z Wykonawcą. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien
powiadomić na piśmie Wykonawcę z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający
powiadomi na piśmie Wykonawca.
§3
Termin realizacji – od czasu zawarcia niniejszej umowy do czasu rozliczenia inwestycji i uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu nadzoru w ramach ceny ofertowej, w przypadku
przedłużenia realizacji inwestycji bez względu na przyczyny tego przedłużenia. Wykonawca winien tę
okoliczność uwzględnić przy kalkulacji całościowej ceny ryczałtowej. Przedłużenie okresu pełnienia nadzoru
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3.

1.

2.
3.
4.

inwestorskiego z powodu przedłużenia realizacji inwestycji, bez względu na przyczyny nie będzie stanowiło
podstawy do zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca pełnić będzie nadzór w okresie gwarancji (36 m-cy od daty
ostatecznego odbioru robót budowlanych ).
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie ze
złożoną ofertą, strony ustalają na kwotę netto ………..…………. zł. (słownie złotych:
……………………………………………….) plus 23% podatek VAT w kwocie ………………. zł, co łącznie
stanowi kwotę brutto ……………………………………. zł (słownie złotych: ………………………………………..).
Cena określona przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty jakie
Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
Przedłużenie okresu pełnienia nadzoru inwestorskiego z powodu przedłużenia realizacji inwestycji, bez względu
na przyczyny nie będzie stanowiło podstawy do zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust.1,
kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§5
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie
faktur wystawianych przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Kierownika Projektu.
2. Rozliczenie usługi odbędzie się fakturami częściowymi w formie ryczałtu stanowiącego iloraz ceny ofertowej
i ilości miesięcy do planowanego zakończenia realizacji umowy.
3. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Po rozliczeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu Wykonawca wystawi fakturę końcową
w wysokości 25% wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
5. Należności będą regulowane na konto Wykonawcy prowadzone przez bank ……………………………..nr
rachunku ………………………………w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
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2.
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4.
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6.
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§6
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne (odszkodowanie) w wysokości 20 %
ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 20% ceny umownej
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo
nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jest zobowiązany
pokryć je w pełnej wysokości.
W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się na budowie na wezwanie Zamawiającego w terminie
ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wobec Wykonawcy
w wysokości 500 zł netto za każdy przypadek.
W przypadku nie uczestniczenia w przeglądach międzygwarancyjnych i gwarancyjnych, Zamawiający ma
prawo zastosować kary umowne wobec Wykonawcy w wysokości 500 zł netto za każdy przypadek.
W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania swoich obowiązków w wyznaczonym
terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy licząc od dnia, od kiedy miało nastąpić
wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
wartości niniejszej umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nierzetelnego i nieterminowego
wykonania zlecanej usługi, w terminie 3 miesięcy od zaistniałej sytuacji.
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§7
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
Na wszelkie zmiany w realizacji budowy, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe lub
obowiązek zastosowania określonej procedury lub dopełnienia określonych formalności wynikających
z przepisów prawa zamówień publicznych, wprowadzanie materiałów, technologii i podwykonawców nie
wskazanych w Ofercie Wykonawcy robót budowlanych i dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca
nadzoru musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.
Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych
nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, to Wykonawca powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych.
Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych
polecenia wykonywania robót zamiennych i dodatkowych.
§8
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiąca 5 % zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millenium Oddział w Kościerzynie.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady
obowiązującej wykonawcę robót.
§9
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
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2) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego i wykonawcy,
3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy,
4) zmiany terminu realizacji niniejszej umowy w przypadku zmiany terminu realizacji i zakończenia robót
budowlanych będących przedmiotem prowadzenia usługi nadzoru inwestorskiego bez względu na
przyczyny.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu.
§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 11
Umowę sporządzono czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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