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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej (SIWZ) 

na zadanie, pn.: 

 
 
  

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 
ramach zadania, pn.: Budowa kolektora tranzytowego 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle” 
 

 
Zadanie współfinansowane ze środków Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 
Al. Tysiąclecia 35 A,  
34 – 400 Nowy Targ 

 
Tel.:  18 264 07 77 
Faks:  18 264 07 79 
adres poczty elektronicznej Zamawiającego: di@ppkpodhale.pl 
adres strony internetowej Zamawiającego: ppkpodhale.pl 

Miejsce publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania:  

-  Biuletyn Zamówień Publicznych 

-  strona internetowa Zamawiającego: https://www.ppkpodhale.pl/pl/zamowienia-
publiczne.html 

-  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 

2.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą 
określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
na zadaniu, pn. Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Murzasichle. Zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji przetargowej 
dostępnej na stronie https://www.ppkpodhale.pl/edc_media/Lite/Item-
0119/TinyFiles/6/Czesc III SIWZ_OPZ.pdf 

Do zadań inspektora nadzoru należą wszystkie czynności określone w art. 25 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) jak też dokonanie 
wszelkich czynności związanych z rozliczeniem robót.  

3.2 Obowiązki Inspektora Nadzoru inwestorskiego obejmują w szczególności: 

1. nadzór nad robotami budowlanymi, które będą wykonywane w ramach zadania: 

„Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Murzasichle” 

2. pełny zakres czynności określonych w art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.), 

3. ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru, 

4. przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w 

tym do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 

5. uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym, 

mailto:di@ppkpodhale.pl
https://www.ppkpodhale.pl/edc_media/Lite/Item-0119/TinyFiles/6/Czesc
https://www.ppkpodhale.pl/edc_media/Lite/Item-0119/TinyFiles/6/Czesc
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6. uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

Wykonawcę robót budowlanych, w trakcie realizacji inwestycji, 

7. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 

na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub przedmiarach robót, 

8. w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w 

bieżących sprawach inwestycji, 

9. do pobytu na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i 

prawidłowy nadzór przynajmniej 4 dni w tygodniu, w czasie prowadzenia robót 

przez Wykonawcę robót. Każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót 

powinien być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy, 

10. opiniowania materiałów, do wbudowania na etapie realizacji robót, przy udziale i 

akceptacji Zamawiającego 

11. do przyjazdu na plac budowy w terminie do 2 godzin od zawiadomienia przez 

Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach, 

12. doradztwo w negocjacjach z wykonawcą robót budowlanych, 

13. na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót 

budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z nim 

stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 

14. sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji 

rozliczeniowej składanej przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji 

powykonawczych, 

15. sporządzanie kalkulacji porównawczej w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych i weryfikacja oferty wykonawcy w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych 

16. kontrolowania wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na 

placu budowy i w otoczeniu, 

17. weryfikacja dokumentacji technicznej sporządzanej przez wykonawcę robót 

budowlanych w celu przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego, Starostwie Powiatowym w Zakopanem, 

18. uczestnictwo w przeglądach i próbach technicznych (próby szczelności, inspekcja 

tv, badanie zagęszczenia gruntu, rozruch itp.) oraz nadzorowanie usuwania 

stwierdzonych wad i usterek. 

19. sprawdzanie oraz zatwierdzenie raportów sporządzanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych, na życzenie Zamawiającego. 

3.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

71247000–1 nadzór nad robotami budowlanymi. 
 

4. INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4.1. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, 
jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, w 
dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ lub 
załącznikach do SIWZ, przedmiot zamówienia został opisany ze wskazaniem znaków 
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towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, które 
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dotyczą one wszystkich 
elementów/składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które 
są wymagane od Wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia 
w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki  
i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych.  

 

5. INNE POSTANOWIENIA: 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

5.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

5.4. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej. 

5.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.6. Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 
Zamówienia. 

5.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z 
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

5.8. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 
2a ustawy Pzp. 

5.9. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.  

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

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

7.1 Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 

7.2 Termin zakończenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: do chwili 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, jednak nie później niż 
do 31.01.2020 

7.3 Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa powyżej w sytuacjach, 
których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w 
szczególności zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji stanowiącej 
przedmiot nadzoru. 

8 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA. 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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8.1.1. nie podlegają wykluczeniu, w trybie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1 ustawy 
Pzp. 
8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp: 

L.p. Warunki udziału Określenie warunków udziału w postępowaniu 

1 Kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych 
przepisów 

Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1. 
SIWZ nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2 Sytuacji ekonomicznej i 
finansowej 

Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1. 
SIWZ nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie; 

3 Zdolność techniczna lub 
zawodowa 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że: 
- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru 
inwestorskiego (lub kierownika budowy) polegającą na 
nadzorowaniu lub prowadzeniu robót budowlanych, w których 
zakres robót obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej o wartości inwestycji minimum  
1 000 000,00 zł brutto oraz potwierdzi dowodami że usługa 
nadzoru inwestorskiego lub kierowania została wykonana 
należycie. 
- dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
- inspektorem nadzoru robót budowlanych (w branży 
sanitarnej) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
(koordynator) – minimalne wymagania: 
a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów 
Budownictwa*. 
b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie 
doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji jako kierownik 
budowy lub kierownik robót budowlanych w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inspektor nadzoru robót 
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
- inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności 
drogowej – minimalne wymagania: 
a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do 
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi 
odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności 
drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
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przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa*. 
b) doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie 
doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji jako kierownik 
budowy lub kierownik robót budowlanych w specjalności 
drogowej lub inspektor nadzoru robót budowlanych w 
specjalności drogowej. 
 
* Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie 
uprawnienia do kierowania i nadzoru robót budowlanych w 
specjalnościach wskazanych powyżej. 
 
W przypadku wykazania w wykazie osoby lub osób, które 
udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza 
pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, 
wystawione przez podmiot udostępniający.  
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda 
złożenia oświadczenia według wzoru załączonego do 
niniejszej specyfikacji. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 

 

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.  

8.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.  

8.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy 
Pzp. 

8.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

8.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
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zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

8.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

8.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa powyżej w 
SIWZ. 

8.8. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców 
podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

8.9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

8.9.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również 
Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.). 

 
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA: 

9.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorami oświadczeń 
stanowiącymi załączniki do SIWZ. 

9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu 
Wykonawcy informacje dotyczące tych podwykonawców, jeżeli podwykonawcy są znani 
na etapie składania ofert. 

9.4. Wykonawca może wykorzystać w oświadczeniu Wykonawcy nadal aktualne 
informacje zawarte w innym oświadczeniu Wykonawcy złożonym w odrębnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. Zamawiający uwzględni 
dokumenty podmiotowe, na które powołuje się Wykonawca, a które są w posiadaniu 
Zamawiającego.  
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9.5. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się w oświadczeniu Wykonawcy na 
dostępność dokumentów w bezpłatnych ogólnodostępnych bazach danych państw 
członkowskich Unii Europejskiej może wskazać te bazy danych z podaniem adresu 
internetowego, nazwę urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładne dane 
rejestracyjne dokumentacji, tak aby Zamawiający mógł bezpośrednio pobrać wymagany 
dokument. 

9.6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
www.ppkpodhale.pl informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego składa oświadczenie 
wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

9.7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie 
Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 5 dni następujących 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:  

9.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający 
wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia 
następujących, dokumentów:  

a) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego (lub kierownika budowy) 
polegającą na nadzorowaniu lub prowadzeniu robót budowlanych, w których zakres 
robót obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
o wartości inwestycji minimum 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych brutto) 
oraz potwierdzi dowodami że usługa nadzoru inwestorskiego lub kierowania została 
wykonana należycie. 
 
W przypadku oferty składanej wspólnie warunek udziału w postępowaniu wystarczy, 
że spełni jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.  

Zamawiający dopuszcza dowody wykonania robót budowlanych, o których mowa 
powyżej z ceną wyrażoną w innej walucie niż PLN, mieszczącej się w tabeli 
Narodowego Banku Polskiego (NBP).  

W takim przypadku Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie 
innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia przekazania ogłoszenia o 
zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

http://www.ppkpodhale.pl/


       

 

 Strona: 10/31 

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj. wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi 
do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: 

- inspektor nadzoru robót budowlanych (branża sanitarna) w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (koordynator) – minimalne 
wymagania: 

kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami*. 

Doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy 
pełnieniu funkcji jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych lub inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

- inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności drogowej – minimalne 
wymagania: 

Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami*. 

Doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy 
pełnieniu funkcji jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych w 
specjalności drogowej lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności 
drogowej. 

W przypadku wykazania w wykazie osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, 
Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej 
osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.  

Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą 
potwierdzać wymagany zakres. 

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do 
skierowania do pracy osoby wskazane w wykazie. W przypadkach losowych 
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wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych, 
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także 
wykonywanych przez nich czynności. 

*Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie 
uprawnienia do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalnościach 
wskazanych powyżej bez ograniczeń. 

9.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta 
została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:  

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 
5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

9.8. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, zamawiający zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

9.9. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo 
Podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Natomiast 
oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz 
dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale.  

9.10. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 
maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  

9.11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).  

9.12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie 
się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

9.13. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej 
podmiotów gospodarczych (konsorcja). 
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9.13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być 
krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

9.13.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą musi być 
załączone pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego treści ono wynika.  

9.13.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:  

a) wraz z ofertą, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie 
ze wzorem określonym w do SIWZ oraz;  

b) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
www.ppkpodhale.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ,  

c) pozostałe dokumenty składane są wspólnie.  

9.14. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

9.14.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie 9.7 
ppkt 2 lit. a) składa dokument lub 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. 

9.14.2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.14 ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9.14.3. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7. ppkt. 2 lit. c składa dokument lub 
dokumenty potwierdzające odpowiednie uprawnienia do kierowania i nadzoru 
robót budowlanych w specjalnościach wskazanych powyżej bez ograniczeń. 

http://www.ppkpodhale.pl/
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10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 A USTAWY 
PZP. 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 8 
niniejszej SIWZ. 

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

10.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 

10.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
10.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 
10.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 
10.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

10.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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10.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 
finansową lub ekonomiczną. 

10.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz  
z ofertą przedłoży w szczególności:  

 10.7.1. pisemne (oryginał) zobowiązanie; 

10.7.2. oświadczenie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

 10.7.3. lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa, itp. 

10.8. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający 
informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. 
Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie 
będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 

 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

11.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. 

11.3. W przypadku zamówień na  usługi, które mają być wykonane  
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający 
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

11.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

11.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy 
Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. 
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11.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

11.7. Przepisy ust. 11.5 i 11.6 niniejszej SIWZ stosuje się wobec dalszych 
podwykonawców. 

11.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także 
wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą lub 
innego dokumentu, z którego wynika pełnomocnictwo.  

12.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się 
odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, 
którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać 
się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

12.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi 
wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i 
oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają 
samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

12.4. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia.  

12.5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

12.6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 

12.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

12.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki 
cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej 
określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich 
współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający żąda przedstawienia wyżej 
wskazane go dokumentu przed podpisaniem umowy. 

12.9. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku 
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej):  
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12.9.1. będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za 
wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego 
ograniczona; 

12.9.2. powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który 
będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i 
każdą z tych osób i na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i 
oświadczenia. 

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

13.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj.. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zmian.). 

13.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (tj.. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zmian.) każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

13.3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących 
niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną. 
Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został 
niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej. 

13.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

13.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, zgodnie z zapisami art. 38 ustawy 
Pzp. 

13.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 13.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 13.6. 

13.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

13.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 
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udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie 
internetowej. 

13.11. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców należy złożyć w 
formie oryginału. 

13.12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 

13.13. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” 
następuje w formie pisemnej. 

13.14. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość 
co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

13.15. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

- w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami 
jest: Grzegorz Żądło - tel.: (18) 26 40 777, e-mail: di@ppkpodhale.pl 

- w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z 
Wykonawcami jest Maciej Suchowian tel.: (18) 26 40 777, e-mail: 
di@ppkpodhale.pl 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

14.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN (słownie: 
pięćset złotych 00/100 PLN). 

14.2. Wadium należy wnieść w terminie przed upływem terminu składania ofert. Za 
termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin wpływu na konto 
Zamawiającego. 

14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

14.3.1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.  
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ  
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 
10154011152043605034280002  

z adnotacją "WADIUM – Inspektor nadzoru budowa kolektora tranzytowego 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle” 

Terminem wniesienia wadium jest data i godzina uznania na rachunku 
Zamawiającego. 

14.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; 

 14.3.3. gwarancjach bankowych; 

mailto:urzad@rabka.pl
mailto:di@ppkpodhale.pl
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 14.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

14.3.5. 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 (t.j. Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 

14.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

14.5. Wadium powinno być wniesione w walucie PLN (polski złoty) i dotyczy to wadium 
składanego w każdej z możliwych form. 

14.6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, to po stronie Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu leży obowiązek, aby wnoszone przez niego wadium 
było zgodne z ustawą Pzp, w szczególności zgodne z zapisami dotyczącymi terminów 
wniesienia wadium oraz wartości. Wadium w takim przypadku musi w pełni zabezpieczać 
ofertę zgodnie z ustawą Pzp. 

14.7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 14.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

14.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

14.9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 
zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, 
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści 
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. 

14.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem: 

14.10.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

14.10.2. 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. 

14.10.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

14.10.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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14.10.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

14.10.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 

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

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

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

14.10.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub 
zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

15.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

15.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

15.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

16.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.  

16.2. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 
maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.  

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

16.4. Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki 
o których mowa w niniejszej SIWZ. 
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16.5. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych 
dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez 
osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. 
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

16.6. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez 
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 
zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

16.7. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać 
się przed upływem terminu otwarcia ofert.  

16.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

16.9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

16.10. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

16.11. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 
sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

16.12. Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. 

16.13. Strony oferty wraz z załącznikami zaleca się aby były kolejno ponumerowane, 
złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną 
w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie 
oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe 
strony mogą być parafowane. 

16.14. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku 
nie będą uwzględniane. 

16.15. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 
oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: 

 

Wykonawca: Adres, telefon, faks, e-mail 
OFERTA 

W ramach postępowania przetargowego pn.:  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania, 
pn.: Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Murzasichle 

nie otwierać przed: 06.06.2019 godzina 10.00 
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16.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 16.15 
SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

16.17. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 
wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub 
osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. W przypadku zmiany oferty 
wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych 
zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o zmianie oferty 
musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.” 

16.18. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później 
niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z 
uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w 
ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.  

Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w jego ofercie. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Podhalańskim 
Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34 – 400 Nowy Targ 
(sekretariat III piętro) do dnia 06.06.2019 do godz. 09:45. 

17.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, o którym mowa w pkt. 17.1. o godz. 10:00, w 
siedzibie Zamawiającego, Podhalańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z 
o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34 – 400 Nowy Targ (III piętro). 

17.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.5.1. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę 
napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana 
słownie.  
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17.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

17.7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

17.7.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

17.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

18.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

18.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

18.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 
polskich (PLN) z dokładnością do 1 grosza. 

18.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

18.5. Dla Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać 
cenę netto w złotych polskich powiększoną o kwotę należnego podatku VAT. 

18.6. Dla Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać 
cenę netto w złotych polskich. 

18.7. W celu porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, 
Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę 
należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, podatku VAT. 

18.8. Zamawiający nie przewiduje dokonania rozliczeń z Wykonawcami w walutach 
obcych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 

18.9. Cena oferty winna obejmować wszelkie usługi i prace niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej, 
dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przy 
czym dokumenty te należy traktować łącznie.  
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18.10. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających czynności nadzoru 
opisany został w Dokumentacji projektowej wykonawczej, dostępnej na stronie 
https://www.ppkpodhale.pl.  

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

19.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60 % 

2 
Doświadczenie Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego w branży sanitarnej 

40 % 

19.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 19.1 kryteria będą liczone według 
następujących wzorów: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 Cena: 

Liczba punktów C = (Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof - cena podana w ofercie 

2 Doświadczenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej;  
 
Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.  

Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących inspektora 
nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, skierowanego przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, sporządzonej według wzoru zawartego w pkt  II 
formularza oferty. 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni formularza oferty w pkt II, dotyczącego Doświadczenia 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca nie wykazuje żadnego większego doświadczenia osoby skierowanej do 
realizacji zamówienia (tj. doświadczenia dodatkowego - ponad doświadczenie 
spełniające warunki udziału w postępowaniu), wówczas Wykonawca w tym kryterium 
otrzyma 1 pkt. 

Punkty w kryterium Doświadczenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży 
sanitarnej zostaną przyznane w następujący sposób: 

Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego branży sanitarnej ponad wymagane doświadczenie na spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, tj. za  

- jedno dodatkowe zadanie, wykonane w ciągu ostatnich 5 lat, obejmujące 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub 
pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na kontrakcie obejmującym 
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budowę/rozbudowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej, o wartości robót budowlanych 
min. 500 000,00 złotych brutto, Wykonawca otrzyma 20 pkt, 

- dwa dodatkowe zadania lub więcej, wykonane w ciągu ostatnich 5 lat, 
obejmujące pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji 
kierownika budowy lub pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na kontrakcie 
obejmującym budowę/rozbudowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej, o wartości 
robót budowlanych min. 500 000,00 złotych brutto, Wykonawca otrzyma 40 pkt. 

UWAGA 

Wykazane doświadczenie większe niż minimalne wymagane przez Zamawiającego 
dla uzyskania punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego branży sanitarnej” musi zostać zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem składania ofert.  

 

UWAGA 

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 
zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym także wykazu 
osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zawierającego 
doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.  

W pkt II formularza oferty w zakresie doświadczenia Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego branży sanitarnej. Wykonawca w celu uzyskania punktów w tym 
kryterium wykazuje dodatkowe doświadczenie osoby, czyli doświadczenie ponad to, 
które Zamawiający stawia jako minimum spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

Jeżeli wskazana osoba, podlegająca ocenie, nie posiada dodatkowego 
doświadczenia, tj, doświadczenia ponad wymagane na spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, wówczas Wykonawca nie wypełnia dla tej osoby lub osób informacji 
zawartej w pkt II formularza oferty.  

Wykonawca w kryterium „Doświadczenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży 
sanitarnej” otrzyma liczbę punktów (D). 

 

Ocena łączna = C + D  
 

Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryteriów będzie oferta o największej sumie punktów z 
obu kryteriów, przy czym 1% = 1 pkt. 

19.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez Zamawiającego zostaną zsumowane 
dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria 
oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

19.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem pkt. 19.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

19.5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 19.5.1. oczywiste omyłki pisarskie; 
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19.5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek; 

19.5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

19.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

19.6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zmian.); 

19.6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

19.6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

19.6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

19.6.5. powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

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

19.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

19.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp 
oraz udostępni na stronie internetowej www.ppkpodhale.pl informacje, o których mowa 
w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 
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20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp. 

20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

20.5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

20.6. Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem 
umowy składa:  

20.6.1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;  

20.6.2. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana; 

20.7. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 
i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 

21.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny ofertowej. 

21.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku następujących formach:  

- pieniądzu  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

- gwarancjach bankowych  

- gwarancjach ubezpieczeniowych  

- 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.  

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego poziżej. Wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 
kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.  
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ  
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Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 
10154011152043605034280002  
z adnotacją "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Inspektor nadzoru budowa 
kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle” 

21.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 21.2. Zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

21.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

21.7. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne 
i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z 
obowiązującym w Polsce prawem. 

21.8. W przypadku wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz wykonawca 
składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych 
formach.  

21.9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 
należności za częściowo wykonane usługi.  

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 
określonych poniżej warunkach: 

22.2.1. zmiana terminu z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków 
pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia przez Wykonawcę 
robót budowlanych zgodnie z warunkami wykonania określonymi w STWiOR lub 
wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 

22.2.2. zmiana terminu z uwagi na roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na 
termin zamówienia; 

22.2.3. zmiana terminu ze względu na ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o 
odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją, urządzeń obcych i 
konieczności wykonania robót przez Wykonawcę robót budowlanych  związanych 
z ich zabezpieczeniem lub przełożeniem; 

22.2.4. zmiana terminu w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego; 
wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
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dokonania w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 
wykonywanie robót, 

22.2.5. zmiana terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego; 

22.2.6. zmiana terminu z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających 
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron umowy. 

22.3. Inne zmiany umowy z uwagi na: 

 22.3.1. zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 

 22.3.2. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

22.3.3. zmiany kluczowych specjalistów: np. inspektorów nadzoru, osób 
reprezentujących Strony - zmiana taka może zostać dokonana jedynie w 
przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na 
stanowisko Inspektora nadzoru inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego; 

22.3.4. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie 
należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę 
podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania 
obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 
należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej 
stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania 
obowiązku podatkowego); 

22.3.5. zmiany w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego 
usług (zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, 
których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 
udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca); 

22.3.6. z uwagi na konieczność wykonania jakiejkolwiek części robót objętych 
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

22.3.7. siły wyższej.  

22.4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu 
Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
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23.1. Środki ochrony prawnej 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.  

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

23.3. 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. 

23.4. 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. 

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub  
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

23.6. 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 przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1481 z późn. zmian.) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

25. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

25.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego 
(tj.. Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.). 

25.2. Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
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Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz ofertowy  

2 Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenie z postępowania 

4 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

5 Wykaz wykonanych usług 

6 Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 

7 Zobowiązanie innego podmiotu 

8 Istotne postanowienia umowy 

 

26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informujemy, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, Wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000172849, NIP 735-25-32-
366, REGON 492916321; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Podhalańskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym Sp. z o.o. jest Katarzyna Dzikowska, kontakt: iod@ppkpodhale.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa 
powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 z późn. zmian.), dalej „ustawa Pzp”;   

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

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

mailto:iod@ppkpodhale.pl
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g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


