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SPECYFIKAOA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej (SIWZ) 

Pełnienie funkai inspektora nadzoru inwestorskieao w ramach zadań inwestycyjnych: 

1) Przebudowa boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej w miejscowości Giemlice: 

2) Budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe 

w trybie 
przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP 

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej 
„ustawą PZP" 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

UWAGA! 

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ 



GZI^ŚĆ OGÓLNA 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego). 
Gmina Cedry Wielkie 
ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Włełk* 
NIP 593-19-10-037, 
Adres strony internetowej: www.cedry-wielkie.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznegjo). 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39i ustawy PZP 
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podsta|wie 

art. U ust. 8 ustawy PZP. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzjjru 
inwestorskiego, w ramach zadań inw^tycyjnych: 
1) Zadanie 1 - Przebudowa boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretano\jvej 
w miejscowości Giemlice; 
2) Zadanie 2 - Budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe 
w następujących specjalnościach: 
Zadanie 1 Boisko Giemlice: 

a) drogowej bez ograniaeń; 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tjez 
ograniczeń. 

Zadanie 2 Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe 
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowy|:h 
i kanalizacyjnych bez ograniaeń; 
c) instalacji elektryanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektryany|:h 
i elektroenergetyanych bez ograniaeń; 
d) drogowej bez ograniaeń. 

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem: 

Zadanie 1: 
a) budowa boiska z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 996 m^ i wymiarach 22 m x 44 m. 
b) demontaż istniejącego placu zabaw i przeniesienie do nowej lokalizacji wskazanej n|a 
zagospodarowaniu terenu. 
c) wykonanie wokół placu zabaw strefy bezpieaeństwa z warstwy piasku o grubości 30 cm, 
d) budowa ogrodzenia o wysokości 4 m. W ogrodzeniu należy zamontować bramę techniczną 25 3 
cm i furtkę wejściową 150 cm, 
e) ustawienie przy boisku ławek z siedziskami plastikowymi z oparciem o wys. 25cm na konstrukc i 
stalowej, ocynkowanej ogniowo - 2 szt. po 20 miejsc, oraz kosza na śmieci poj. 601 - sz t . l , 
fjwykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm nawiązując do stanu istniejącego p r r ' 
budynku szkoły w Giemlicach, 
g) wykonanie obrzeża nawierzchni boiska i chodników obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławic 
betonowej. 
h) montaż przy wejściu na boisko, w kostce gumowej wycieraczki o wymiaracł 
1 m X 2 m. 
i) montaż wzdłuż ciągu pieszego, przed wejściem na boisko dwóch ławek szer. 200 cm. oraz kosza 
na śmieci poj. 60! - szt. 1 Ławki na konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem i oparciem należv 
zamontować przez zabetonowanie nóg w gruncie, 
j)wykonanie odwodnienia boiska - powierzchniowo do gruntu, spadkami poprzeanymi 1=0,5 % na 
teren przyległy do płyty boiska, 
k) wyposażenie boiska sportowego w następujące elementy: 

- bramki do piłki ręanej 300 x 200 cm wraz z wyposażeniem - 2 szt., 

2 

http://www.cedry-wielkie.pl


- konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki wraz z wyposażeniem - 4 kpi., 
- słupki z siatką do siatkówki oraz tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem - 1 kpi, 

i)wykonanie oświetlenie boiska obejmującego: słupy metalowe h-lOm - 4szt., naświetlacze LED 200 
W- 8 szt., szafę oświetleniową TO do sekcyjnego sterowania oświetleniem z licznikiem energii 
elektrycznej. Słupki do urządzeń sportowych oraz słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć osłonami 
z pianki poliuretanowej. 
m) wykonanie piłkochwytów z siatki polipropylenowej (na wysięgniku ogrodzenia) o długości 22 m i 
wysokości 4 m, - 2 kpi. 

Zadanie 2 
Budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe wraz z instalacjami na dz. nr 
164/2 i 377/1. 
1. Zakres inwestycji: 
Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową 
dotyczącą budowy Centrum Kultury Rybackiej wraz z instalacją elektroenergetyczną, instalacjami wod. 
- kan., instalacją c o . - ogrzewaniem opartym o pompy ciepła powietrze - powietrze, 
zagospodarowaniem terenu przyległego -utwardzenie obejścia budynku wraz z wybudowaniem 19 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. 
Roboty budowlane obejmują budowę budynku o powierzchni zabudowy 251 m^ w technologii 
tradycyjnej, jednokondygnacyjny, o wymiarach zewnętrznych 16,99 m x 17,35 m i wysokości 6,07 m, 
zwieńczony dachem dwuspadowym. 

Parametry techniczne budynku 
Powierzchnia użytkowa budynku: 212,6 m 
Powierzchnia zabudowy: 250,85 m2 
Wysokość budynku: 6,07 m - budynek niski, parterowy 
Kubatura - 1 147,99 m3 
Kąt nachylenia połaci dachu - 23 st., 

Zestaytfienie pomieszczeń: 
01.1 korytarz 19,4 m^ 
01.2 kotłownia 4,0 m2 
01.3 magazyn 9,3 m^ 
01.4 kuchnia 15,2 m^ 
01.5 sala spotkań 112,2 m^ 
01.6 WC damski 10,9 m2 
01.7 WC ON, męski 4,8 m2 
01.8 szatnia A 9,0 m^ 
01.9 WC drużyn 12,7 m^ 
01.10 szatnia B9 ,8 m^ 
01.11 hol 5,3 m2 

Suma poyyierzchni użytkowej: 212,60 m2 
Roboty budowlane obejmują: 

a) Wybudowanie obiektu kubaturowego; 
b) Zagospodarowanie terenu przyległego; 
c) Wykonanie instalacji elektrycznej, 
d) Wykonanie instalacji odgromowej, 
e) Wykonanie instalacji oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z osprzętem. 
f) Wykonanie instalacji systemu wodociągowego z armaturą; 
g) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z węzłami sanitarnymi wyposażonymi w armaturę; 
h) Wykonanie wewnętrznej instalacji c o . 

3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został opisany 
w załącznikach do SIWZ: 
a) załąanik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa boisko Giemlice, 
b) załącznik nr 8 do SIWZ - Wytyczne do Planu Bezpieaeństwa i Ochrony Zdrowia boisko Giemlice 
c) załąanik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót boisko Giemlice 



d) załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt biidowiainy: branża architektoniczna, branża konstrukcją na, 
branża elektryczna i teletechniczne, branża sainitarna i c o . Centrum Kultury Rybackiej; 
e) załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt budbwłany sied, przyłączy i instalacji branży sanitarnej Centbm 
Kultury Rybackiej; 
f) załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja techniana wykonania i odbioru robót - architektu a i 
konstrukcja Centrum Kultury Rybackiej; 
g) Załącznik nr 13 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty elektryczne 
Centrum Kultury Rybackiej. 
3. Szczegółowy zakres nadzoru inw^łloiTSkiego (Zadanie 1 oraz Zadanie 2): 
W zakresie określonym przepisami ustawy/ z dhia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nacżór 
inwestorski nad realizacją zadania inw^tycyjnego, o którym mowa w ust 1, obejrruje 
w szczególności: 
1) Organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 
2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikając m̂i 

z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepij ów 
wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności: 

3) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realiz icji 
z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskmi 
Normami oraz zasadami wiedzy technianej, 

4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlany :h, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwjch 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

5) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczę lie 
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 
udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 

6) Potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiające jo 
kontrolowanie rozliczeń budowy, 

7) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy (dotyc jy 
tylko zadania nr 2) dotyczących w szcególności: usunięcia nieprawidłowości lut) zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych orjz 
przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczer ia 
do obrofu 
i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

8) Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych rottót budowlanych w przypadku, gdyby i( h 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lijb 
pozwoleniem na budowę, 

9) Kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót, 
10) Ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramadh 

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych, 
11) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzori , 

począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność inspektorów minimur i 
4 razy w miesiącu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byii obecni na piacu budowy 
co najmniej raz w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisani! 
do dziennika budowy dia zadania nr 2, natomiast dia zadania nr 1 na protokole i 
wizyty, listach obecności, itp. Ilość wizyt na piacu budowy inspektora branży drogowej 
(dia zadania nr 1) i konstrukcyjno - budowlanej (dia zadania nr 2) stanowi jedno : 
kryterium oceny ofert. Każda Obecność inspektora na piacu budowy ponad niezbędni > 
minimum (4 razy w miesiącu) nie musi być odnotowywana w dzienniku budów' 
(dotyczy zadania nr 2). Wizyty nie odnotowywane w dzienniku budowy (dotycz' 
zadania nr 2) będą zapisywane m.in. na: listach obecności, protokołach z narai 
koordynacyjnych, itp. W nagłych przypadkach wymagających obecności inspektor! 
nadzoru (np. awaria, wypadek podczas realizacji robót np.: osunięcie ziemi 
uszkodzenie infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych 
itp.) będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownegc 
wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy liczba wizyt przekracza liczbę wizyl 
zaoferowanych w ofercie. 
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Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane 
będą jako jedna wizyta. 

12) Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na 
terenie prac nieprawidłowościach. 

13) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyaących realizacji 
zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, 

14) Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolianościach mogących mieć wpływ na terminowość 
oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz 
o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

15) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów miesięcnych dla 
Zamawiającego, 

16) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub 
Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie 
wyjaśnień, 

17) Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy (dotyczy tylko zadania nr 2), 
18) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy 

certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac 
obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu 
odbioru przez Inwestora. 

19) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach miesięcznych (w razie 
potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości nieztiędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą 
szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym 
(nośnik CD) - przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu, 

4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian 
w zakresie realizacji inwestycji. 

b) Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy na poszczególnych 
zadaniach jest niedopuszczalne 

c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują 
jakiekolwiek prace na rzecz wykonawców robót budowlanych na poszczególnych zadaniach. 

d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi 
zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki 
zawodowej. 

f) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę 
lub na miejsce spotkań. 

g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania 
czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. 

h) Wszelkie materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku 
z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca 
będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie 
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż dla zadania nr 1 -
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 - 10 000,00 (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania ofert na zadanie 1, zadanie 2, 
Zamawiający wymaga polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych, 00/100) 
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5. Zamawiający dopuszcza składanie oletrt: częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawia ący 
rozumie pojedyncze zadania wskazame; w/ ust. 1111 niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofęrtę 
na jedno lub dwa zadania. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania oleirt: wariantowych. 

7. Zamawiaiący informuje, iż w przedWotoywyiirii postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zastosowana zostanie tzw. ..procedlara od^wirócona". o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania 
i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona juko 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
podlega odrzuceniu. 

Nazwa KodCPV 

Usługi nadzoru inwKtorskiego 71520000-9 

Usługi kontroli i nadzoru technianego 71630000-3 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 

W zakresie zadania 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r. (za wykonahie 
przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru rotjtót 
przez przedstawiciela Gminy Cedry Wielkie oraz przedstawiciela Wykonawcy robót budowlanych). 
W zakresie zadania 2 - od dnia podpisania umowy do dnia 19.04.2019 r. (za wykonaihie 
przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie podpisanie bezusterkowego protokołu cdbioru rotót 
oraz uzyskanie przez Wykonawcę robót budowlanych prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoletjiu 
na użytkowanie). 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1) ustavlfy 
PZP zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia 
wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodoweji, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) Zdolności technicznej i zawodowej 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
następującymi kluczowymi osobami: 

W zakresie zadania 1: 
1) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanyrrji 
w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi, w tym przy przynajmniej dwóch inwestycjacli 
z zakresu budowy boiska sportowego o powierzchni minimalnej 600 m^ każdy. 



2) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi. 
W zakresie zadania 2: 
1) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 2-letnie 
doświadaenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi przy przynajmniej dwóch 
inwestycjach z zakresu remontu lub budowy lub przebudowy budynku o kubaturze co najmniej 
1000 m .̂ 
2) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniaeń oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadaenie w 
nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi. 
3) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniaeń oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadaenie 
w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi. 
4) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez ograniaeń oraz posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi. 

Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach przez jedną 
osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień 
i doświadczenia. 
UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające 
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ar t 12a oraz innych przepisów ustawy 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póżn.zm.) oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 

VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy 
PZP. 
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 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 likwidaęję jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 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 2015 r. poz. 233, z późn. 
zm.); 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wraz z oferta należy złożyć: 
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluaenia - wg wzoru na załąaniku nr 2 do SIWZ. 
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Wykonawca, w terminie 3 dni od drijai zaimieszczenia na stronie internetowej informacji z otw« rcia 
ofert, o której mowa w art. 8® ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenije o 
przynależności lub braku przynaieżfKDŚcii dte tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 
ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniiemi oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody 
powiązania z innym wykonawcą nie piowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór ośmmdt^mm zastanie udostępniony wraz z informacją z otm rcia 
ofert na stronie internetowej ZamamiaijĘicedEn 

24 
że 

2. W celu wstępnego wykazania spełbiiainia! warunków udziału w postępowaniu, wrajz z 
oferta należy złożyć: 
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na załącznil^u 3 
do SIWZ; 

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym 
postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwafiie 
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jelżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 

do 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej ocenie na 
w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia spełniania warunków udziiiłu 
w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) niniejszej SIWZ - wykaz osób, skierowanych pr:ez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowa ile 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakre su 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg 
wzoru na załącznikach nr 4a, 4b do SIWZ; 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowań u, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać la 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawne jo 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
6. Wykonawca, w przedmiotowym postępowaniu musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, t^dzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szaególnoiici 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów ia 
potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 
7. 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 poidmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 7, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym prz(a 
zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. 7 
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnień a 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasób i, 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 i nr 3 c o 
SIWZ dotyczące tych podmiotów. | 
10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w ce 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa takżje 
oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorju 
na załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających si 



o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 
13. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane 
w formie oryginału lub kopii poświadaonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
15. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3: składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
16. 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 
15 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadaenie 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. 
17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu 
18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający 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 oświadaenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
19. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluaenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
posiada oświadaenia lub dokumenty dotyaące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szaególności rejestrów publianych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaieca się, aby 
Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane 
dokumenty, oświadczenia się znajdują. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń iub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: 
w sprawach formalno-prawnych: 
Magda Woźniak, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 - 14:00, e-maii: magda.wozniak@cedry-
wielkie.pl, fax: 58 683-61-66 
w sprawach merytorycznych: 
Krzysztof Dziaduszewski, w dniach od pn. do pt. w godz. 8.00 - 14:00, e-mail: 
k.dziaduszewski@cedrv-wielkie.pl 
2. W niniejszym postępowaniu oświadaenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu lub poczty eiektronianej (w formie pliku pdf oraz 
doc.) na adres e-mail: magda.wozniak@cedry-wielkie.pl Zamawiający przekazuje informacje za 
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pośrednictwem faksu lub poczty eteMiromiionej: z zastrzeżeniem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna pest 
forma pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dllai skfiadiaitiiai oferty wraz z załąanikami, w tym oświadijzeń 
i dokumentów potwierdzających spełmianieMiMairanków udziału w postępowaniu oraz pełnomoenidw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia! otrzy/titnania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zaimaiwiaiiącego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 
zostało mu doręczone w sposoby który/ luimozilwiłf Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
W przedmiotowym postępowaniu nie wymagai się w|>łaty wadium. 

X. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca sanfXxJzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofehą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania o fe tą , 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaaony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 
nr l a lub Ib do SIWZ (W zależności od zadania na które składana jest oferta). 
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadaenie o spełnianiu warunklów 
udziału w postępowaniu - wg wzoru na załąaniku nr 3 do SIWZ, wypełnione wstępne oświadae l ie 
o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, ewentua ne 
pełnomocnictwa, zobowiązanie wg wzoru na załąaniku nr 5 - w przypadku powoływania się na 
zasoby podmiotu trzeciego. 
3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załąanikami była spięta w sposób uniemożliwiający ej 
zdekompletowanie. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważność 
6. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę ub 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta wraz ze wszystkimi załąanikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osojby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołąaone do oferty o ile 
nie wynika z innych załąaonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożope 
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
8. Zaleca się załączenie przez osoby f i zyane składające ofertę, dokumentów, z których będżie 
wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 
9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osjDb 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z aęśc i zamówienia zamierza powierzyć do wykonarjia 
podwykonawcom. 
11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercjie 
zaadresowanej na adres: 

Urząd Gminy Cedry Wielkie 
ul. M. Płażyńskiego 16 
83-020 Cedry Wielkie 

Na kooercie należy umieścić: 
a. nazwę i adres wykonawcy, 
b. napis: „Postępowanie nr ZP.271.23.2018. Oferta na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego w ramach zadań inwestycyjnych: 
1) Przebudowa boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchjii 
poliuretanowej w miejscowości Giemlice - zadanie nr 1; 
2) Budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe - zadanie nr 2; 
Nie otwierać przed dniem 08.08.2018 r. godz. 11:30". 
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12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 11, 
z dopiskiem „Zmiana oferty". 
13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez 
wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta 
dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z 
późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł - nie później niż w terminie składania ofert - że nie 
mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa". Zaleca się, aby 
dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Ponadto 
Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). 
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.08.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Cedry 

Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 
(sekretariat). 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Cedry 

Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, pok. nr 2. 
4. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania. 
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje; 

- nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- cenę oferty, zaoferowaną ilość wizyt na budowie inspektora w branży sanitarnej. 

8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym złożeniu wniosku 
o wgląd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto 

uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT oraz wszystkie inne 
nie wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto, 

stawki podatku VAT oraz ceny brutto. 
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadził 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. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

Kryterium: cena - znaczenie 60% (dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2) 

Dla zadania nr 1 
Kryterium: Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży drogowej na budowie - znaczenie 
40% 
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Dla zadania nr 2 
Ilość wizyt kontrolnych inspektorai branży/ konstrukcyjno - budowlanej na budowi^ -
znaczenie 40% 

1. Kryterium: cena - znaczenie 60% 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kjryteriumi cena, obl iaona zostanie na podstawie następującego 
wzoru; 

C m i n 

X = « 60 pkt. 
C o 

gdzie: 

X - wartość punktowa ocenianego kryterium 
C min - najniższa cena ze złożonych ofert 
Co - cena ocenianej oferty 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. W ramach kryterium „cena". 

Dla zadania nr 1 
1. Kryterium: Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży drogowej na budowie 

znaczenie 40% 

Wykonawca, w ramach przedmiotowego kryterium, otrzyma następującą liczbę punktów 
za wizyty na budowie: 

4 razy w miesiącu - O pkt. 
5 razy w miesiącu - 1 0 pkt. 
6 razy w miesiącu - 20 pkt. 
7 razy w miesiącu - 30 pkt. 
8 razy w miesiącu - 40 pkt. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. W ramach kryterium „Ilość wi^yt 
kontrolnych inspektora branży drogowej na budowie". 

W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „Ilość wizyt kontrolnych inspekto ra 
branży drogowej na budowie" Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 4 wizvty 
w miesiącu i tym samym przyzna Wykonawcy O punktów. W przypadku wpisaria 
mniejszej wartości niż 4 Zamawiający uzna, że oferta podlega odrzuceniu ze względu ia 
niezgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. W przypadku wpisania większej 
wartości niż 8 powyżej Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 8 wizyt w miesiąęu 
i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktów. 
Zamawiający wymaga, aby inspektor branży drogowej był obecny na piacu budowy to 
najmniej raz w tygodniu. 

Ocena końcowa oferty: 

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena" oraz kryterium „Ilość wizyt kontrolny :h 
inspektora branży drogowej na budowie". 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Dla zadania nr 2 
3. Kryterium: Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na 
budowie - znaczenie 40% 
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Wykonawca, w ramach przedmiotowego kryterium, otrzyma następującą liczbę punktów 
za wizyty na budowie: 

4 razy w miesiącu - O pkt. 
5 razy w miesiącu - 1 0 pkt. 
6 razy w miesiącu - 20 pkt. 
7 razy w miesiącu - 30 pkt. 
8 razy w miesiącu - 40 pkt. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. W ramach kryterium „Ilość wizyt 
kontrolnych inspektora konstrukcyjno - budowlanej na budowie". 

W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „Ilość wizyt kontrolnych inspektora 
branży konstrukcyjno - budowlanej na budowie" Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
zaoferował 4 wizyty w miesiącu i tym samym przyzna Wykonawcy O punktów. 
W przypadku wpisania mniejszej wartości niż 4 Zamawiający uzna, że oferta podlega 
odrzuceniu ze względu na niezgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
W przypadku wpisania większej wartości niż 8 powyżej Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
zaoferował 8 wizyt w miesiącu i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktów. 
Zamawiający wymaga, aby inspektor branży konstrukcyjno - budowlanej był obecny na 
placu budowy co najmniej raz w tygodniu. 

Ocena końcowa oferty: 

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena" oraz kryterium „Ilość wizyt kontrolnych 
inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na budowie". 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 
w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza przedłożył, nie później niż w dniu podpisania umowy, dokumenty potwierdzające 
uprawnienia inspektorów nadzoru a także komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika 
wartość oraz pełna treść warunków ubezpieczenia. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 
określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 6 do SIWZ. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 
VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 
r., poz. 1579 z późn. zm.). 
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GZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 
XIX. Zasady zwracania się Wy/konawców o udzielenie wyjaśnień do treści StWZ 
i udzielania przez Zamawiającego t y c i vH!yjiaśnleń. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma piraw® zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udżielii wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni 
przed upływem terminu sMadania ofeirt,, podi warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści S WIZ 
wpłynął nie później niż do końca dńiai,, w/ którym upływa połowa wyznaczonego terminu^ do 
składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniamii Zaimawłający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źn idte 
zapytania oraz zamieści na stronie: ińtertinetowej: http://www.e-bip.pl/start/64 oraz na stronie 
www.cedry-wielkie.pl 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu skład; mia 
wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień. Zamawiający może udz elić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. 
XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na 

podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. XIV niniejszej SIWZ przez Komisję Przetargową. 
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy 'ZR 

niezwłoanie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przęsła lek 

określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP. 
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP. 
5. 
XXI. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany bęczie 

do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od c nia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu, 
z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) lit a ustawy PZP. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się 
od zawarcia umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnię lia 
postępowania. 

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO). 
Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie 

informujemy, iż: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z d lia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danjch 
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", 
informuję, ze: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego : 6, 
83-020 Cedry Wielkie; 
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry Wielkie jest Pani Małgorzata Sapalsla, 
kontakt: email: malqorzata.sapalska@cbi25.pl, nr telefonu: 515 600 156; 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.23.2018 prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 
• 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia pcKtępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
• obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących j< st 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

http://www.e-bip.pl/start/64
http://www.cedry-wielkie.pl
mailto:malqorzata.sapalska@cbi25.pl
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
• posiada Pani/Pan: 
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
-na p<xJstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniaenia 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; 
• 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, wot>ec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
cRODO. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postpowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XXIII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie 

zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 6 do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 144. 
3. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, 

0 których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te 
wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 

4. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców 
1 Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 

5. Przedmiotowe zamówienie - zadanie nr 1 jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. 

Załączniki: 
1. Formularz oferty (Załączniki nr la, Ib do SIWZ) 
2. Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
3. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) 
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załączniki nr 4a I 4b do SIWZ) 
5. Wzór zobowiązania osób trzecich (Załącznik nr 5 do SIWZ) 
6. Projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) 
7. Dokumentacja projektowa boisko Giemlice (Załącznik nr 7 do SIWZ), 
8. Wytyczne do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia boisko Giemlice (Załącznik nr 8 do SIWZ), 
9. Przedmiar robót boisko Giemlice (Załącznik nr 9 do SIWZ), 
10. Projekt budowlany: branża architektoniczna, branża konstrukcyjna, branża elektryczna i teletechniczne, branża sanitarna i 

co. Centrum Kultury Rybackiej (Załącznik nr 10 do SIWZ), 
U . Projekt budowlany sieci, przyłączy i instalacji branży sanitarnej Centrum Kultury Rybackiej (Załącznik nr 11 do SIWZ), 
12. Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót - architektura i konstrukcja Centrum Kultury Rybackiej (Załącznik nr 12 

do SIWZ), 
13. Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót - roboty elektryczne Centrum Kultury Rybackiej (Załącznik nr 13 do 

SIWZ). 

15 



(pieczęć wykonawcy) 

ZAŁĄCZNIK NR l a do SIWZ 
NS: ZP ZP.271.23.21118 

.Dnia. 

Zamawiający: 
Gmina Cedry Wielkie 
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Cedry Wielkie 

Adres siedziby organów Zamawiającejgo 

Urząd Gminy Cedry Wielkie 
ul. M. Płażyńskiego 16 
83-020 Cedry Wielkie 

OFERTA 

na 

ZADANIE 1 -
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: 
Przebudowa boteka trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
w miejscowości Giemlice 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: 

Adres siedziby: 

NIP: REGON. 

Tel Fax 

Adres e-mail: 

II. Cena oferty: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienicj za 
cenę: 

Cena całkowita zł 

W tym stawka VAT % ( zł) 

Wartość netto zł 

Kryterium „Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży drogowej na budowie" - wi|zyt 
w miesiącu. 

W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „Ilość wizyt kontrolnych inspektora brśnży 
drogowej na budowie" Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 4 wizyty w miesiącu i ym 
samym przyzna Wykonawcy O punktów. W przypadku wpisania mniejszej wartość niż 4 Zamawiający 
uzna, że oferta podlega odrzuceniu ze względu na niezgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
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w przypadku wpisania większej wartości niż 8 Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 8 wizyt 
w miesiącu i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktów. 

III. Płatność 
Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się 
numer umowy robót budowlanych, której faktura dotyczy. 

IV. Wpłata wadium: 
1. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie 

w wysokości 

2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr 

w banku 

V. Podwykonawca: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
1.Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców: 

' w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie wykonywał całość 
zamówienia publicznego osobiście. 

VI. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 
Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego: 
1.Nazwa podmiotu: 

'wprzypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że wykonawca będzie nie będzie poiegat na zasobach podmiotu 
trzeciego. 

VII. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem^? 

• TAK (Wypełnia Wykonawca) • NIE 

VIII. Ponadto oświadczamfyT że: 
1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi^ do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego: 

2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: 
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

' Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2CK)3, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębtorstwo: przedsićriorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób I których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

^ Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca 
zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VII.l druku oferty. 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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3. Zapoznałem się ze wszystkimi wariyniamnii określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraf że 
akceptuje je w całości. 

4. Uważam się za związanego ofertą przez'30) dhi od dnia w którym dokonano otwarcia ofert, 
5. W przypadku wyix)ru oferty jako najjkorzy/Stniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielfenie 

zamówienia publicznego zobowiązuje; się dto zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym 
projektem zawartym w Specyfikacji IsWiny/Cili! Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającęgo, 
w terminie przez niego wyznaczonymi. 

6. Niniejsza oferta zawiera na stronach; nr od do informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniui przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkuirencjf (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, | oz. 
1503 z późn. zm.] i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykaauję 
skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 200^ r.. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)w oparciu o następujące uzasadnienie: 

7. Numer konta bankowego, na które płatne będzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru ofirty 
Wykonawcy oraz nazwa banku prowadzącjego 
w/w konto 

Oferta została złożona na ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszyst(cimi 
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

2. 

18 



(pieczęć wykonawcy) .Dnia. 

Zamawiający: 
Gmina Cedry Wielkie 
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Cedry Wielkie 

Adres siedziby organów Zamawiającego: 

Urząd Gminy Cedry Wielkie 
ul. M. Płażyńskiego 16 
83-020 Cedry Wielkie 

OFERTA 

na 

ZADANIE 2 -
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: 

Budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: 

Adres siedziby: 

NIP: 

Tel 

REGON 

.Fax 

ZAŁĄCZNIK NR Ib do SIWZ 
NS: ZP ZP.271.23.2018 

Adres e-mail: 

II. Cena oferty: 

W Odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za 
cenę: 

Cena całkowita zł 

W tym stawka VAT % ( zł) 

Wartość netto zł 

Kryterium „Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej na 
budowie" - wizyt w miesiącu. 

W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty poia Jiość wizyt kontrolnych inspektora branży 
konstrukcyjno - budowlanej na budowie" Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 4 wizyty 
w miesiącu i tym samym przyzna Wykonawcy O punktów. W przypadku wpisania mniejszej wartości 
niż 4 Zamawiający uzna, że oferta podiega odrzuceniu ze wzglądu na niezgodno^ z wymaganiami 
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określonymi w SIWZ. W przypadkw wpisania: większej wartości niż 8 Zamawiający uzna 
Wykonawca zaoferował 8 wizyt w miesiąm ii tym: samym przyzna Wykonawcy 40 punktów. 

III. Płatność 
Zapłata realizowana będzie, przelewemi na konto Wykonawcy w okresie 30 dn i od daty otrzyminia 
prawidłowo wystawionej fatóuiry VAT przez zaimawiającego. Na fakturze powinien znajdować się 
numer umowy robót budowlanych, której; faktura dbtyczy. 

IV. Wpłata wadium: 
1. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadiurmi w formie 

w wysokości 

2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr 

w banku 

IZ 

V. Podwykonawca: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
1.Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców: 

*^ w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie wykonywał cżfość 
zamówienia publicznego osobiście. 

VI. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 
Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego: 
1.Nazwa podmiotu: 

*V przypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że wykonawca będzie nie będzie polegał na zasobach podnĄotu 
trzeciego. 

VII. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnjm 
przedsiębiorstwem^? 

G TAK (Wypełnia Wykonawca) • NIE 

VIII. Ppnadtp oświadcząm(y), żę: 
1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi'' do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

1) Nazwa towaru iub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstajiia 
obowiązku podatkowego: 
2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: 

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODÓ) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w c^lu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publianego w niniejszym postępowaniu.* 

2 Por. zalecenie Kcmisji z dna 6 maja 2CK)3 r. dotyaące definicji mikroprzedsiębiastw oraz małych i średrifch 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124z20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie ch celówstatystycznyi h. 
MIkroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót iub rocżpa 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub rocżpa 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymiprzedsi^Jłorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekraaa 50 milionów EUR hjb roczna sutpa 
bilansowa nie przekraaa 43 milionów EUR. 

'' Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonaw|ca 
zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt Mll.l druku oferty. 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niZ bezpośrednio jego dotyczących lub zachot z; 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczer ia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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3. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz że 
akceptuje je w całości. 
4. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert, 
5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym 
z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w 
terminie przez niego wyznaaonym. 
6. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność 
takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.)w oparciu o następujące uzasadnienie: 

7. Numer konta bankowego, na które płatne będzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru oferty 
Wykonawcy oraz nazwa banku prowadzącego w/w 
konto 

Oferta została złożona na ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi 
załąanikami wymaganymi przez Zamawiającego. 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy 

Imię i Nazwisko 

1. 

Data Podpis 

2, 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do S WZ 
NS: ZP.271.23.2Q18 

.Dnia. 

Wykonawca: 

Zamawiający: 
Gmina Cedry wielkie 
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Cedry Wielkie 

Adres siedziby organów Zamawiającego 

Urząd Gminy Cedry Wielkie 
uf. M. Płażyńskiego 16 
83-020 Cedry Wielkie 

(pełna nazwa/finma, adres, w zależności od 
podmiotu: NiP/PESEL. KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

fimię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pubiicżnego 

pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań Inwestycyjnych: 

1) Przebudowa boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej w miejscowości Giemlice; 

2) Budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe, prowadzonego przez 

Urząd Gminy Cedry Wielkie, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na pod^w ie 

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na pod^w ie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 
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[UWAGA:w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać 
adnotację "NIE DOrrCZY" ] 

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

art ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 

[UWAGA:w prz^aadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, naieży przekreślić oświadczenie lub dopisać 
adntkaćję "NIE DOTY(32r ] 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

postępowaniu, tj.: (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podiega/ją wykluczeniu Z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

(miejscowość), Ćn\a r. 

(podpis) 

(UWAGAiw przypacffeu gc^ oświadaenie nie dotyczy Wykaiawcy, nakży frzekr^ oświadczerśe hib dopisać 
adnotacją "NIE DOTYCZY"] 

OŚWIADGENIE D O T Y C Z A G PODWYKONAWCY NIEB^ĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami: 

(podać petną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

(miejscowość), ĆL\\\a r. 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POIMNYCMiJNPORMAai: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podfene w powyższych oświadczeniach są akt ia lne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione: z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

(miejscowość), Ćn\a r. 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 
NS: ZP.271.23.2018 

Dnia 

Zamawiający: 
Gmina Cedry wielkie 
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Cedry Wielkie 

Adres siedziby organów Zamawiającego: 

Urząd Gminy Cedry Wielkie 
ul. M. Płażyńskiego 16 
83-020 Cedry Wielkie 

Wykonawca: 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 2Sa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w ramach zadań inwestycyjnych: 

1) Przebudowa boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej w miejscowości Giemlice; 

2) Budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe, oświadczam, co 

następuje: 

INFORMAGA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ust. V. 

(miejscowość), óna r. 

(podpis) 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POŁEGANlEMiNA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnianiai wairunków udziału w postępowaniu, określonych )rzez 

zamawiającego w ust V SIWZ polegaimt na zasobach następującego/ych podmioti/ów: 

„ w, następującym zakresie: 

(wskazać pdpmiot 

i określić odpowiedni zakres dia wskazanego podmtotu). 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH I N F O R M A O I : 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są ak:uaine 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowaiflzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

(miejscowość), dnia r. 

(fx>dpis) 
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Załącznik nr 4a do SIWZ 
NS: ZP.271.23.2018 

(pieczęć wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB - ZADANIE 1 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa boiska 
trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości 
Giemlice, Oświadaam(y), że: 

Imię i 
nazwisko 

niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienja 

Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe 

Zakres wykonywanych 
przez nie czynności 

Podstawa 
dysponowania 

Nr 
uprawnień 

uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej 
bez ograniczeń 

minimum 2-letnie 
doświadczenie w 
nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami budowlanymi przy 
przynajmniej dwóch 
inwestycjach z zakresu 
budowy boiska sportowego o 
powierzchni minimalnej 600 
nf każdy. 

Inspektor nadzoru 
w branży drogowej 

uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
Instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
I elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 

minimum 2-letnie 
doświadczenie w 
nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami budowlanymi 

Inspektor nadzoru 
w branży elektrycznej 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w Imieniu wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

2. 
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Załącznik nr 4b do SIWZ 
NS: ZP.271.232018 

(pieczęć wykonawcy) 

wmM mm - ZADANIE 2 

dotyczy: postępowania o udzietfenie zamow/ieiriiai publianego na: Pełnienie funkcji inspełtora> 
nadzoru inwestorskiego w ramach zadńnia inwestycyjnego: Budowa Centrum Ku tury 
Rybackiej w miejscowości Cedry Małe, Oświadaam(y), że: 

niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówień 

Imię i 
nazwisko Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 
Podstaw ra 

dysponow ania 
Nr 

uprawnień 

uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń 

minimum 2-letnle 
doświadczenie w 
nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami budowlanymi przy 
przynajmniej dwóch 
inwestycjach z zakresu 
remontu, budowy lub 
przebudowy budynku o 
kubaturze co najmniej 1000 
m̂  

Inspektor nadzoru 
w branży konstrukcyjno -
budowlanej 

uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
ństalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

urządzeń elektrycznych 
elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

minimum 2-letnle 
doświadczenie w 
nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami budowlanymi 

Inspektor nadzoru 
w branży elektrycznej 

uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń 

minimum 2-letnle 
doświadczenie w 
nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami budowlanymi 

Inspektor nadzoru 
w branży sieci cieplnych, 
wentylacyjnych, 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1. 

2. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
NS: ZP.271.23.2018 

(pieczęć udostępniającego) 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego NS: ZP.271.23.2018 na: Pełnienie funkqi 
inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań inwestycyjnych: 
1) Przebudowa boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej w miejscowości Giemlice; 
2) Budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe 

Działając w imieniu zobowiązuje się do oddania 

do dyspozycji dia Wykonawcy biorącego udział 

w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 

w następującym zakresie: 

Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący: 

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale. 

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1. 

2, 




