
Numer sprawy: ZP.271.13.2019 

Cedry wielkie, 

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 

SPECYFIKAOA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej (SIWZ) 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego 
pod nazwa: ..Budowa i przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych" 

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 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 

UWAGA! 

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ 
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szczegółowo opisane (z automatycznymi datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym 
(nośnik CD) - przekazywanie dokumentacji! raz'w miesiącu Zamawiającemu, 

6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

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

b) 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. 

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

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

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

f) 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. 

g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż - 10 000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania oferty Zamawiający wymaga polisy 
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości 
nie mniejszej niż 10 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100) 

7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy 
PZP. 

10. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona", o które! 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 jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
podlega odrzuceniu. 

Nazwa Kod CPV 
Usługi nadzoru inwestorskiego 71520000-9 
Usługi kontroli i nadzoru technicznego 71630000-3 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: - od daty podpisania umowy do 
ostatecznego bezusterkowego odbioru robót (planowany termin zakończenia robót -
30.10.2019). 

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

1) Nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz 
z ofertą oświadczenia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 

a) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
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b) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może uznać, że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 

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

d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 
24 ust. 8 ustawy Pzp. 

e) W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 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: 

a. minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowalne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
drogowymi, w tym 2 realizacje polegające na budowie drogi z kostki betonowej. 

b. minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
1 elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą 
minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi w tym 
2 realizacje polegające na budowie oświetlenia drogowego. 

Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach przez jedną 
osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień 
i doświadczenia. 

W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją 
o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 
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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: 
W stosunku, do którego otwarto Itkwidiację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnymi jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził 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.2017.1508) 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.2017.2344). 

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 wykluczenia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia 
ofert na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z 
oferta należy złożyć: 
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku 3 
do SIWZ; 

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

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

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego aęśc i , polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
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6. Wykonawca, w przedmiotowym postępowaniu musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szaególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
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 podmiotu podstawy wykiuczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. 
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 przez 
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 istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 i nr 3 do 
SIWZ dotyczące tych podmiotów. 
10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru 
na załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
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, 
poświadaonym przez wykonawcę. 
13. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej 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: 
1) lit. a - 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 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadaenie wykonawcy, że 
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. 
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 

7 



uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 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 wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dbtyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą: 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. O' ińliórmatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca się, aby 
Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane 
dokumenty, oświadczenia się znajdują. 
20. W przypadku załączenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw do* 
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu do oferty. Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego oświadczenia, iż powyższe dokumenty mają zostać zbadane 
przez Zamawiającego. W przypadku błędnie złożonych dokumentów, o których mowa powyżej 
Zamawiający skorzysta z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

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

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: 
w sprawach formalno-prawnych: 
Paweł Paczyński, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 - 14:00, e-mail: paweł.faczynski@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.dziaduszewskiOicedry-wieikie.Df 
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

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

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 
zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium. 

X. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
2. 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. 

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 1 do SIWZ. 
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadaenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa, 
zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 5 - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu 
trzeciego. 
3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załąanikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej 
zdekompletowanie. 
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4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile 
nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone 
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
8. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie 
wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 
9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. 

11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie 
zaadresowanej na adres: 

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

Na kopercie należy umieścić: 
a. nazwę i adres wykonawcy, 
b. napis: „Postępowanie nr ZP.271.13.2019. Oferta na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
i przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych". Nie otwierać przed dniem 26.07.2019 r. 
godz. 14:30". 
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. U , 
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 zwalaaniu 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 26.07.2019 r. do godz. 14:30 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 skuteanego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2019 r. o godz. 14:45 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, zaoferowany okres gwarancji. 
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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 cen^. 
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 realliżacjiii 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 brufflo).. 
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% 
Kryterium: Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży sanitarnych na budowie - znaczenie 
40% 

1. Kryterium: cena - znaczenie 60% 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego 
wzoru: 

C min 

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". 

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

Ocena końcowa oferty: 

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena" oraz kryterium „Ilość wizyt kontrolnych 
inspektora branży drogowej 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. 
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 2018 r., 
poz. 1986 z późn. zm.). 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ 
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ 
wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do 
składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: http://www.e-bip.pl/start/64 oraz na stronie 
www.cedry-wielkie.p! 

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

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 PZP 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 
określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie © udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP. 

XXI. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłbrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie 

do zawarcia umowy w terminie określonymi przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dniai 
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 unieważnienia 
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 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", 
informuję, ze: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedry Wielkie, 
ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry Wielkie jest Pan Tomasz Henzier 
kontakt: email: tomasz.henzler@cbi24.pl; 

• 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.271.13.2019 prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniaonego; 

• 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 publianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)), dalej „ustawa Pzp"; 

• 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; 

• obowiązek podania przez Pani/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; 

• 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 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; 
• 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. 
** 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 
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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 przel iay 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 jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych 

Załączniki: 
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 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 (załącznik nr 4 do SIWZ) 
5. Wzór zobowiązania osób trzecich (Załącznik nr 5 do SIWZ) 
6. Projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) 
7. Dokumentacja projektowa (Załącznik 7 do SIWZ) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 dO SIWZ 
NS: ZP ZP.271.13.20 

.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 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Budowa i przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych" 

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 zamówienia za 
cenę: 

Cena całkowita zł 

W tym stawka VAT % ( zł) 

Wartość netto zł 

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

W przypadku nie uzupetnienia w druku oferty pola „Ilość wizyt kontrolnych inspektora branży 
drogowej na budowie" Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 4 wizyty w miesiącu i tym 
samym przyzna Wykonawcy O punktów. W przypadku wpisania mniejszej wartości niż wskazane 
powyżej Zamawiający uzna, że oferta podlega odrzuceniu ze względu na niezgodność z wymaganiami 
określonymi w SIWZ. W przypadku wpisania większej wartości niż wskazane powyżej Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca zaoferował 8 wizyt w miesiącu i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktów. 
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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: 
W przedmiotowym postę|X)waniu nie wymaga się wpłaty wadium. 

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

'wprzypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie wykonywał całość 
zamówienia pubiicznego osobiście. 

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

'w przypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że wykonawca będzie nie będzie poiegał na zasobach podmiotu 
trzeciego. 

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

• TAK (Wypełnia Wykonawca) • NIE 

VIII. Ponadto oświadczamfy). 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. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz że 

akceptuje je w całości. 
3. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert, 
4. 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 wyznaczonym. 

5. 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 

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te infbnnacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, 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 przekraaa 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

Niepotrzebne skreślić. Gdy wrybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca 
zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VII.l druku oferty. 
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kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.jw opairciu! O) następujące uzasadnienie: 

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

Oferta została złożona na: pomiumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimii 
załącznikami wymaganymi; przez Zamaiwiajiąjceip. 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

2, 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 
NS: ZP.271.13.2019 

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: 

(peina 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. 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 publicznego 

pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i przebudowa ulicy Koiorowej w Cedrach Małych", 

prowadzonego przez Urząd Gminy Cedry Wielkie, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DGirYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 3 ustawy Pzp. 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 

[UWA6A:w prrfpadku ody oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać 
adnotacje "NIED-. 
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Oświadczam, że zachodżą w stosuntai db) 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 podśfiawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 

rUWAGA:w orzvoadku adv oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać 
zne 'tKF DOTYCZY" i 

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 zaieżności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu Z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

(miejscowość), ÓOią r. 

(podpis) 

lUWAGAtw przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać 
ad' 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zaieżności 

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

o udzielenie zamówienia. 

(miejscowość), (lr(\a r. 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMAOI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

(miejscowość/ĆUla r. 

(podp/sj 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 
NS: ZP.271.13.2019 

Dnia 

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. 25a 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 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i 

przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych", prowadzonego przez Urząd Gminy Cedry 

Wielkie, oświadczam, co następuje: 

lilFORMAaA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

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 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ust. V. 

(miejscowość), C)X\\a r. 

(podpis) 
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I N F Ó R M A O A w ŻWIĄŻKU Ż FK)IJGANIEM NA ZASOBAĆNTNNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ust V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

, w następującym zakresie: 

(wskazać podmiot 

i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 

I Ś W I A D C Z E N I E DOUYCZĄCE PODANYCH I N F O R M A O I : 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

(miejscowość), dnia V. 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
NS: ZP.271.13.2019 

(pieczęć wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB 

dotyczy: postępowania o udzielenie zaimówieniiai publicznego na: Pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i 
przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych", Oświadczam(y), że: 

niżej wymienione osoby bądą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

Lp. Imię i 
nazwisko Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe 
Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 
Podstawa 

dysponowania 
Nr 

uprawnień 

2 

uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowalne wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa 

min. 2-letnim doświadczeniem 
zawodowym w nadzorowaniu 
lub kierowaniu robotami 
drogowymi, w tym 2 realizacje 
polegające na budowie drogi z 
kostki betonowej. 

3 

uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych iub 
odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa 

minimum 2-letnie 
doświadczenie w 
nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami elektrycznymi w tym 
2 realizacje polegające na 
budowie oświetlenia 
drogowego. 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

2, 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
NS: ZP.271.13.2019 

(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.271.13.2019 na: Pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa i przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych". 

Działając w imieniu zobowiązuje się do oddania 

do dyspozycji dla 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. 
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