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 Sygnatura akt: GT.271.9.2018  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”   PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” 
  Termin wykonania:   31.05.2019 r.  Termin składania ofert :  27.09.2018 r. ,   godz. 9:00 Termin otwarcia ofert:    27.09.2018 r. ,   godz. 9:15 Okres związania ofertą:   30 dni     
CPV:  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi      Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego : www.ujazd.pl             Zatwierdzono: 
 
         
                   Ujazd, dn. 11.09.2018 r.      



 
 

 
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach:  

Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” 
 

str. 2  

 1.  NAZWA  ZAMAWIAJĄCEGO:      Nazwa Zamawiającego:         Gmina Ujazd Adres Zamawiającego:          ul. Sławięcicka 19, 47 – 143 Ujazd      Tel. 77 404 87 50      Fax: 77 404 87 63     e-mail umig@ujazd.pl     e-mail (Referat Inwestycji) inwestycje@ujazd.pl  Godziny urzędowania (pracy):  poniedziałek        8.00 – 16.00                                                        wtorek – piątek   7.00 – 15.00   2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”  2.2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: - Biuletyn Zamówień Publicznych - strona internetowa Zamawiającego: www.ujazd.pl,  - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego   3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest : PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”  Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWO na lata 2014-2020.  3.2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz dokumentacja projektowa.  3.3.  Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski wraz z koordynowaniem wykonania niezbędnych badań kontrolnych i oceną ich wyników. Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się zapewnienie nadzoru nad realizacją wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla wykonania w/w zadania przez zespół składający się z osób/Inspektorów posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a w tym jeśli wystąpi taka konieczność; do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w branży drogowej w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, stosowne uprawnienia geodezyjne oraz zapewnienie udziału tych osób (w razie potrzeby) w przeglądach i ewentualnych odbiorach robót w okresie gwarancyjnym na wykonane roboty budowlane. Koordynator - Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego ma zapewnić swoim Inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego sprawowania nadzoru, w tym np. specjalisty ds. materiałowych, ds. rozliczeń, ds. ochrony środowiska. 
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Nadzór inwestorski obejmuje także uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie wykonywania robót pod kątem opisów technicznych przedmiotu zamówienia, zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi.  3.3.1. Do zadań nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: - przestrzeganie podstawowych obowiązków i uprawnień inspektora oraz przepisów formalno-prawnych podstawy jego działalności, które określają art.17 i 18 oraz art.25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r poz.290 ze zm.) między innymi: sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania); kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych; udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania - żądanie od kierownika budowy wykonania jego poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych - żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie (bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska) bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę (istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę). - wydawanie poleceń kierownikowi budowy, jednak wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych lub nie posiadających właściwych atestów i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie  3.3.2. Do obowiązków nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: - dołożenie należytej staranności w celu osiągnięcia zamierzonego przez zleceniodawcę rezultatu - szczegółowe zapoznanie się z opracowaną dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, umową na roboty budowlane i wytycznymi dotyczącymi realizacji kontraktu zawartymi w umowie na dofinansowanie ze środków zewnętrznych - udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy - zapewnienie nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dla robót instalacyjnych, konstrukcyjno-budowlanych, drogowych oraz przy usuwaniu kolizji z urządzeniami obcymi (np. wodociąg, telekomunikacja, energetyka, jeżeli występują) - organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę oraz zapewnienie Zamawiającemu i Wykonawcy projektu i robót budowlanych w każdym czasie kontakt telefoniczny, mailowy lub/i faksowy - zapewnienie nadzoru w godzinach pracy Wykonawcy projektu i robót budowlanych, także w przypadku wprowadzenia dodatkowych godzin i dni pracy - obecność na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w czasie trwania umowy 



 
 

 
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach:  

Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” 
 

str. 4  

- zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP. - zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez   Wykonawcę na placu budowy - udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorach gwarancyjnych - sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót, oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, które przyjął do opracowania Wykonawca robót - w razie zaistnienia potrzeby akceptacja zaktualizowanego harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania  - kontrola zgodności realizacji robót z harmonogramem, informowanie Zamawiającego o opóźnieniach w realizacji i przerwach w prowadzeniu robót oraz wezwanie Wykonawcy robót budowlanych do przedstawienia programu naprawczego niwelujące niezgodności, zatwierdzenie go i kontrola jego wykonania - opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiającego (w ciągu <4> dni od daty ich zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie: a) pominięcie jakiejś roboty, b) wykonania robót dodatkowych, c) zmiany kolejności robót d) zmiany terminu wykonania robót (w ciągu <5> dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę) e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla – zgodnej z umową realizacji robót. Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej – w postaci protokołów konieczności zawierających uzasadnienie, odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy, dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego - w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających oraz zamiennych dla robót budowlanych, obowiązkiem inspektora jest weryfikacja, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego następujących materiałów: a) Protokoły konieczności sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych zawierające opinię i uzasadnienie formalne i rzeczowe wykonania robót wraz z odniesieniem do zastosowania ustawy Pzp, z dołączoną w zależności od potrzeb niezbędną dokumentacją na proponowane przez Wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe i zamienne lub uzupełniające, w tym określenie skutków finansowych b) Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawcę robót     budowlanych roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające c) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego lub/i weryfikacja kosztorysu opracowanego przez     wykonawcę robót. - ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych - kontrola bezpośrednia robót z częstotliwością zapewniającą skuteczność nadzoru tj. min 3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego, a także – w uzasadnionych przypadkach – Wykonawcy. Każda obecność Inżyniera na budowie powinna być udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy.  - przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót, dokonanie w tym samym dniu potwierdzenia ich zakończenia na budowie oraz skontrolowanie operatu kolaudacyjnego w terminie <7> dni od daty dostarczenia ich przez Wykonawcę i po zaaprobowaniu operatu, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego - udział w pracach komisji odbioru ostatecznego powołanej przez Zamawiającego i sporządzenie tabelarycznej listą wad i usterek i innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego 
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- opiniowanie wniosków w sprawach spornych i roszczeń stron umowy dotyczących Robót - dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy w okresie zimowym (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku wypowiedzenia umowy - rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji - sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego oraz bieżącej kontroli robót przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, z rejestrowaniem kontroli w Dzienniku Budowy - zweryfikować kwalifikacje zespołów roboczych i personelu kierowniczego na zgodność z wymaganiami przepisów, zweryfikować dokumenty potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami, zweryfikować harmonogram badań i pomiarów kontrolnych Wykonawcy pod względem rodzaju i ilości dla każdego asortymentu Robót i Materiałów, w stosunku do wymagań przepisów i warunków technicznych - zatwierdzanie receptur i urządzeń technologicznych niezbędnych do realizacji robót (np. rusztowania, pomosty, drogi i stanowiska technologiczne zapewniające dostęp do robót, podpory montażowe i inne) - zatwierdzanie wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia - prowadzenie systematycznej kontroli cech jakościowych elementów robót i wbudowywanych materiałów w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę,  - egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy robót - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót - kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, wytwórni betonu i mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania - inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium własnoręcznym podpisem - w przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, inspektor nadzoru zobowiązany jest do zlecenia niezależnemu Laboratorium wykonanie badań dodatkowych - uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań - nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i dokonywanie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokolarnych odbiorów ich usunięcia - oraz pozostałe, nie ujęte powyżej obowiązki wynikające z zobowiązań umownych  3.4. Zakres zamówienia dla Wykonawcy robót obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami:  3.4.1. dla zakresu związanego z przebudową drogi gminnej nr 105776 O (ul. Europejska) na dł. 1,041 km (w km 1+525,00 – 2+565,66)– na podstawie dokumentacji opracowanej przez Pracownię Projektową „PROKOM”, należy wykonać: - budowę drogi gminnej - budowę zjazdów na pola i drogi gminne - budowę ciągu pieszo – rowerowego - budowę ścieku podchodnikowego - budowę prawostronnego rowu chłonnego - budowę pasów zieleni - wycinkę kolidujących z inwestycją drzew - poszerzenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 2,50m o 1,00m na wylocie z istniejącego ronda wraz z przestawieniem istniejących 4  szt. słupów oświetleniowych - ogrodzenia segmentowego rurowego U-12 przy zewnętrznej krawędzi ścieżki pieszo 
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- zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego rurą oraz ułożenie rury rezerwowej - odwodnienie drogi  - oznakowanie drogi - ułożenie krawężników i obrzeży - pobocza z kruszywa łamanego - roboty towarzyszące   W kilometrze 1+650,00 droga gminna krzyżuje się z linią kolejową. Linia kolejowa przebiega w nasypie. Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej brak jest torów.  Dla przebudowywanego odcinka drogi przyjęto następujące parametry techniczne: - droga klasy Z – zbiorcza - kategoria ruchu KR – 5 - obciążenie na oś 115kN - szerokość jezdni 7,00m - prawostronny ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3,50m - lewostronne pobocze gruntowe szerokości 1,50m - prawostronny rów drogowy chłonny - szerokość w liniach rozgraniczenia 25,0m  3.4.2. dla zakresu związanego z przebudową drogi gminnej nr 105776 O (ul. Europejska) na dł. 0,410 km (w km 0+000 – 0+410)– na podstawie dokumentacji opracowanej przez URBAN MEDIA, należy wykonać: - budowę drogi gminnej - budowę ciągu pieszo – rowerowego - budowę ścieku podchodnikowego - budowę rowu chłonnego - pobocza z kruszywa łamanego - oznakowanie drogi - ułożenie krawężników i obrzeży - roboty towarzyszące - zatokę autobusową – na podstawie aneksu do proj. URBAN MEDIA, opracowanej przez Pracownię Projektową „PROKOM”  Dla przebudowywanego odcinka drogi przyjęto następujące parametry techniczne: - Klasa drogi – Z (zbiorcza)) - Prędkość projektowa – 50 km/h - Kategoria ruchu – KR5 - Przekrój poprzeczny – 1 x 2 - Szerokość pasa ruchu – 3.50 ÷ 4.00 m - Szerokość poboczy - 1.25 ÷ 1.50 m - Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3.50 m  Ponadto Wykonawca robót przygotuje dokumentację powykonawczą dla zrealizowanej inwestycji (atesty, deklaracje zgodności, kosztorys powykonawczy, pomiar geodezyjny powykonawczy, itp.) w celu przedłożenia do Nadzoru Budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  *UWAGA: dokumentacja techniczna znajduje się na stronie internetowej, gdzie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji, pod linkiem: http://bip.ujazd.pl/2188/748/przetarg-nieograniczony-partnerstwo-na-rzecz-uzbrojenia-terenow-inwestycyjnych-przebudowa-drog-w-gminach-ujazd-renska-wies-i-skarbimierz.html 
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 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH   
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH   Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego.  6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I NIE BĘDZIE WYBIERAŁ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.  7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA,  WARUNKI GWARANCJI  I RĘKOJMI  7.1.    Wymagany termin realizacji zadania: do 31.05.2019 r. (łącznie z uzyskaniem przez wykonawcę robór decyzji o pozwoleniu na użytkowanie),  7.2.  Okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy, max 60 m-cy, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (długość okresu gwarancji zostanie określona ostatecznie po wyborze oferty wykonawcy robót- w zależności od tego jaki okres gwarancji przedstawi w swojej ofercie).  7. 3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na wszelkie prace, w tym usługi wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzielona jest na okres równy okresowi  gwarancji. Bieg okresów gwarancji i rękojmi dla Wykonawcy robót określa umowa zawarta na realizację inwestycji.  8. ZASADY ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY   1. Wykonawca  może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania części zamówienia.   2. Zamawiający żąda w Ofercie (Formularz Oferty ) podania przez  Wykonawcę  nazw podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1;   lub  wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcy.    3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia  projektu umowy o wykonanie części zamówienia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy.   4. Zamawiający w terminie 14 dni  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy gdy: a)  projekt umowy niespełna wymagań określonych w SIWZ, b)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  termin przewidziany w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  uważa się za akceptację.  5. Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli zawarta umowa jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, zgłaszany jest sprzeciw do umowy.  Brak sprzeciwu w termie 14 dni uznaje się jako akceptację umowy przez Zamawiającego.  
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 6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin określony w umowie dla Wykonawcy b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. f) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:             - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  9. WARUNKI UDZIAŁU  W  POPSTĘPOWANIU, OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2)  zdolności technicznej lub zawodowej:  
 a) Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za nadzorowanie nad robotami budowlanymi -legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: 
-  jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru (Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) -  która posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiada doświadczenie w nadzorowaniu min trzech zadań, które swoim zakresem obejmowały budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej i łącznej powierzchni min 18.000,00 m2.  W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby.   
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Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności:  z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r., poz. 1946 z późn. zm.).  Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.     *Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  9.2.  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może stosownie do zapisów art. 22a Pzp - polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania  zamówienia.  Pisemne zobowiązanie winno zawierać w szczególności;  a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez  Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,  c)  charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  e) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.    Zobowiązanie podmiotu trzeciego Wykonawca składa w oryginale wraz z ofertą.   UWAGA:  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia  zasobów zgodnie z art. 22a, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.    W zakresie wymogów związanych z korzystaniem przez Wykonawcę z zasobów podmiotów trzecich stosuje się postanowienia art. 22a oraz art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy Pzp.  Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy złożonej oferty, przy zastosowaniu kryterium „spełnia", „nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia postawione warunki udziału w postępowaniu.  Oferta spełniająca wymagania otrzyma ocenę „spełnia", natomiast oferta niespełniająca postawionych wymagań otrzyma ocenę „nie spełnia".  9.3.  Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.  9.4. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23).  9.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału Wykonawcy wykazują łącznie.  9.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 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, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 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. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  9.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w pkt 9.6 za wystarczające.  9.8. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.   Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej w odniesieniu do kryteriów oceny ofert), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.   
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W przypadku zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa powyżej, stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.    W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, o których mowa powyżej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.   Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  10.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW  10.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które składają się na ofertę: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ – należy dołączyć do oferty 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ – należy dołączyć do oferty 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ – należy dołączyć do oferty w oryginale 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii na formularzu zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ  – należy dołączyć do oferty , w sytuacji:  1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,   warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2 i 3.  10.2.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 
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 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku przedstawiającym zbiorcze zestawienie ofert, na swojej stronie internetowej: http://bip.ujazd.pl  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  10.3. Dokumenty i oświadczenia składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.  1.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1)  wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 9 do SIWZ   10.4.  Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę. 1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  2. Poświadczenia za zgodność z  oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu(np. wraz z pieczątką imienną Wykonawcy. 3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).  Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):     1). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego   2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),     2). w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,  
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     3). w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,       4). w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  10.5.   Dokumenty podmiotów zagranicznych – Nie dotyczy  10.6.   Dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp: Nie dotyczy  11.   WADIUM     Nie dotyczy  12.       TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ  12.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.  12.2. 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.   12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.    12.4.   Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.   13.     INFORMACJA O  SPOSOBIE  PROROZUMIEWANIA  SIĘ  ORAZ TRYB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  NA  TEMAT  DOKUMENTÓW  PRZETARGOWYCH  13.1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu (nr 77 4048763) oraz w formie elektronicznej (e-mail (Referat Inwestycji) inwestycje@ujazd.pl za potwierdzeniem otrzymania   wiadomości). Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.    
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13.2. Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   13.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki  w godz. 8:00 do 16:00; od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.  13.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  13.5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.   13.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którym przedłożono siwz. i jest dla nich wiążąca. Zmianę siwz Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono siwz.   13.7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.  13.8. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.   13.9. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych – Katarzyna Tomczyk, tel. 77 4048758 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, oraz w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego.   13.10. Osoba wymieniona w pkt. poprzedzającym nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom  ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.  13.11. Osoba wymieniona w pkt. 13.9 jest upoważniona do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.  13.12. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.   13.13. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.   13.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  
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 14.   SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  14.1  Złożenie oferty, forma. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi oferent. a) oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze lub pismem odręcznym.  14.2. Oferta wspólna. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  14.3. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.    14.4. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty  – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej  SIWZ,   b) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. c) wymagane pełnomocnictwa ( o ile dotyczy) d) zastrzeżenie Wykonawcy (o ile dotyczy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  14.5.   Wskazane jest , aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.  14.6.  Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.   14.7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:    adres Wykonawcy  OFERTA  PRZETARGOWA PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”  – GT.271.9.2018    Nie otwierać przed 27.09.2018 r.   godz. 9.15   14.8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
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W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.   Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne uzasadnienie w formularzu oferty.  Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, o ile Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Podstawa zastrzeżenia informacji musi odpowiadać na następujące pytania: 1. Czy zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej?  2. Jakie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne, które Wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa zawarta są w zastrzeżonych informacjach?  3. Czy i ewentualnie jaką wartość gospodarczą posiadają powyższe informacje?  4. Jakie niezbędne działania zostały przez Wykonawcę podjęte w celu zachowania poufności danych objętych tymi informacjami?  Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.  W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.  15.   MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, w sekretariacie, w terminie do dnia  27.09.2018 r., do godziny 9.00  . 
1. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści siwz, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 
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3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
 

4. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przesłano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej. 
 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 27.09.2018 r. o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd, w Sali narad mieszczącej się na parterze budynku. 
 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji.  
 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej http://bip.ujazd.pl  informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 
 

10. Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”. 
Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert. 
 16.    KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  WYBÓR  OFERTY  NJKORZYSTNIEJSZEJ Po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych specyfikacją, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi  kryteriami:  Cena (C)                                       - waga 60 pkt  Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (D)    - waga 40 pkt  Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  16.1. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
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Nr 
kryterium Wzór 

1 

Kryterium -Cena całkowita brutto [zł] – waga 60% 
C = (Cmin/Cof) * 100 * 60% 
gdzie: 
 - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
 - Cof – cena badanej oferty 
- C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

2 

Kryterium -Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – waga 40% 
Ocena dokonana zostanie na podstawie doświadczenia Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w branży instalacyjnej (od momentu uzyskania uprawnień) podanego w latach – wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 
Najkrótsze doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w branży (od momentu uzyskania uprawnień) dopuszczone do oceny oferty przez Zamawiającego: Kmin = 6 lat od dnia kolejnego po dacie uzyskania uprawnień.   
Oferty, w których: 
- nie zostanie zadeklarowane doświadczenie (nie zostanie podany okres w Formularzu Oferty) lub  
- będzie ono krótsze niż 6 lat    
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 
Oferty, w których zostanie zadeklarowane doświadczenie np.5  lat , to oferta nie będzie odrzucona , ale ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 pkt. 
Ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniższa tabelą: 

Doświadczenie w latach Ilość punktów 
6 0 
7 25 
8 50 
9 75 

10 i więcej 100 
D = il. punktów za doświadcz. w latach * 40% 
gdzie:  
- D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego” 

 
Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwyższą 
liczbę punktów wynikających z w/w kryteriów oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po 
przecinku wg. wzoru: 

   Po = C + D 
   Gdzie:  
  Po - łączna liczba punktów dla ocenianej oferty 
  C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
  D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego” 

 17.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu wartością za wykonanie usługi i innych świadczeń  wykonawcy składających się na przedmiot zamówienia.  Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.  
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Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy obliczyć w oparciu o dotychczasową wiedzę i zdobyte doświadczenie. Wyliczona cena (wynagrodzenie wykonawcy), odpowiadać ma zakresowi robót przedstawionemu w opisie przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym, powinna zawierać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Zawiera ona ponadto koszty wynikające wprost z charakteru wykonywanych robót/usług , jak również: koszty administracyjne, koszty dojazdów, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia. Cena podana w formularzu oferty stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT). Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.  Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.  Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.  W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny pisemnej.  18. CENA RAŻĄCO NISKA.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 ustawy Pzp. zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.   Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.   19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA  UMOWY.  19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektroniczne, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Forma i treść umowy zostaje Wykonawcy przedstawiona jako projekt umowy i stanowi załącznik do SIWZ.  19.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta  również po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  
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19.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.   19.4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; wykonawcach,   których   oferty   zostały   odrzucone,   powodach odrzucenia oferty,  unieważnieniu postępowania. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  19.5.  Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów.  Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy:        - możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty).  19.6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: - przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); - podania, o   ile są   już   znane,   nazwy   (firm) albo   imiona    i   nazwiska,   dane   kontaktowe   podwykonawców   i   ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia. - najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy podpisane oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru wraz z kopią jego uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa   20.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  21.   ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ  21.1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  Zamawiającego przepisów Pzp.   21.2.    Środkami ochrony prawnej są: a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp. b) odwołanie, c) skarga do sądu.  21.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji  zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej.  
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21.4.  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie  wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego z postępowania,  - odrzucenia oferty odwołującego.  Odwołanie wnosi się  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę  jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo  w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.   Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w dziale VI Pzp. – środki ochrony prawnej.   21.5. Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sadu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.   22.    ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 22.1.  Projekt umowy został zawarty w załączniku  do SIWZ 22.2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy dołączonym do SIWZ.  23.    INNE 23.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  23.2.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie   zamówienia publicznego. 23.2.1  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, że: 20.2.2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Miejski w Ujeździe, z siedzibą przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd, adres e-mail: umig@ujazd.pl, tel. 77/404 87 50; 20.2.3 Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ujeździe: jw. 20.2.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego sygnatura akt GT.271.9.2018  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 20.2.5 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 Pzp; 20.2.6 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; 20.2.7 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 20.2.8 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 20.2.9 Posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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 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; 20.2.10 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 postępowania 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.  Załączniki do SIWZ. 
Załącznik nr 1      dokumentacja techniczna Załącznik nr 2    Formularz ofertowy Załącznik nr 3      Oświadczenie  Wykonawcy  o nie podleganiu wykluczeniu  Załącznik nr 4      Oświadczenie  Wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Załącznik nr 5  Zobowiązanie do udostępnienia zasobów  Załącznik nr 6      Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 7     Pełnomocnictwo Załącznik nr 8      Wykaz usług  Załącznik nr 9     Wykaz osób które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – WZÓR UMOWY 
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Sygnatura akt: GT.271.9.2018        Zał. nr 2 
 Gmina Ujazd,  ul. Sławięcicka 19,  47 – 143 Ujazd 
 FORMULARZ OFERTY 
 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.:   PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”  
Wykonawca : 
lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP, REGON 
     

   

     

Dane kontaktowe: 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 OFERUJE wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  za  całkowitą cenę  brutto : ………………………………………………………zł. 
 (słownie :………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..zł)  Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): - wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  - wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług: .............................. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ......................... zł netto*. 
 * dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  - mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.  
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 Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na zamawiającego nie przechodzi.  Informuję, że jako wykonawca jest:   mikroprzedsiębiorstwem  /  małym  /   średnim przedsiębiorstwem * 
* niepotrzebne skreślić - 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 informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 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.  Oświadczamy, że:    1. Zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.  2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,  do wykonania  przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ tj. do  31.05.2019 r.  3. Okres udzielonej przez nas gwarancji wynosi: długość okresu gwarancji zostanie określona ostatecznie po wyborze oferty wykonawcy robót- w zależności od tego jaki okres gwarancji przedstawi w swojej ofercie (min 36m-cy, max 60 m-cy) Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi gwarancji licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego).  4  Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy.  5. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.  6. Oświadczam, iż na dzień składania ofert, Wykonawca, którego reprezentuję,  spełnia warunki określone w SIWZ a Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego posiada doświadczenie polegające na nadzorowaniu robót w branży drogowej, które wynosi : …..……..…..… (podać doświadczenie w latach- (wartość oceniana).  7.  Zamówienie zrealizujemy sami, tj bez udziału podwykonawców */ przy udziale podwykonawców*  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
/podać : część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/  ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
/podać : część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/  8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja     
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 Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  ……..............................................................................................……………………………… ……..............................................................................................……………………………… 
     (podać adres, oraz osobę do kontaktu) tel.: …………………..   faks: ………………………    e-mail: ………………………………………..  9. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr ………….. do  nr ……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :……………………………………………………………………………………………………   10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru Naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  11. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.  12. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: 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.**  13.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……..… stronach.  
PODPIS(Y):  

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i  data 
…    

    

    
    

   
*  - niepotrzebne skreślić  ** Wyjaśnienie: 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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Zał. nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp  DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: 
PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” Sygnatura akt: GT.271.9.2018  

lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   

 
oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
     ……………………………….……………………  r.                                                 ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                                            Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania                                                       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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………...…………….……..................................................................  ..............................................................................................................................................................................................      ……………………………….……………………  r.                                                 ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                                            Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania     
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 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOJUJE  SIĘ  WYKONAWCA  (jeżeli dotyczy):  Oświadczam, że następujący/e podmioty, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.    ……………………………….……………………  r.                                                 ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                                            Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania         OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  Oświadczam,   że  wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  Oświadczam,  że jestem/śmy  w  stanie, na  żądanie  i  bez  zwłoki przedstawić zaświadczenia i  inne  rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.     ……………………………….……………………  r.                                                 ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                                            Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania   
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.                   
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Zał. nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy  składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: 
PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” Sygnatura akt: GT.271.9.2018  

lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   

 
oświadczamy, że: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
……………………………….……………………  r.                                                 ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                                                                                 Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………,  w następującym zakresie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).   
……………………………….……………………  r.                                                   ....................................................... 

Miejscowość, data                                                                     Podpis(y) osoby(osób)  upoważnionej(ych) do podpisania  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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. 
  
……………………………….……………………  r.                                                   ....................................................... 

Miejscowość, data                                                                     Podpis(y) osoby(osób)  upoważnionej(ych) do podpisania  
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.    
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Zał. nr 5 
ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW* 

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” Sygnatura akt: GT.271.9.2018 
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………, prowadzący(a) działalność gospodarczą /będąc uprawnionym(ą) do reprezentowania podmiotu zbiorowego* pod nazwą: 
 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy udostępniającego zasoby  oświadczam, iż w przypadku, gdy wskazany w niniejszym dokumencie Wykonawca tj.:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostaną udostępnione zasoby)  uzyska powyższe zamówienie, udostępnię mu /reprezentowany przeze mnie podmiot udostępni mu* do dysponowania na czas niezbędny do realizacji zamówienia zasoby:   zdolności technicznych lub zawodowych  zdolności finansowych  lub ekonomicznych szczegółowo określone w wykazach przedstawianych przez            Wykonawcę / złożonej informacji z banku. 1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(jaki zakres podmiot oddaje do dyspozycji np. ludzie- wymienić personel, imię, nazwisko, funkcja, sprzęt, wyposażenie, zdolności zawodowe- podać nazwę zrealizowanej inwestycji gdzie nabyto doświadczenie będące przedmiotem niniejszego zobowiązania, itp., w przypadku np. środków finansowych wpisać sposób w jaki wykonawca będzie mógł korzystać z zasobu.) 
2. Sposób wykorzystania zasobów oraz charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający - podwykonawstwo, konsultacje, itp. poprzez umowę użyczenia, umowę o współpracy, podać na jakiej podstawie zasoby będą wykorzystane, itp.) 
3.  Okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: ……………………………………………………………………………… 
4.      Zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 
(np. podczas wykonywania całości zamówienia lub jego części-  wskazać w jakim zakresie, jakie prace będzie realizował itp.) 
5.    Oświadczamy, iż w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, będziemy realizować roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 
Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego.  Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało. 
Niniejszym potwierdzam(y) spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, nie później niż na dzień składania ofert. 
 * - niepotrzebne skreślić.   ……………………………….……………………  r.                                         ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                     podpis -    Upełnomocniony przedstawiciel                                                                                                                                                                                                              
* WYKONAWCA PRZEDKŁADA WRAZ Z OFERTĄ W ORYGINALE  
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Zał. nr 6 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
UWAGA: Niniejszą informację Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (DOTYCZY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTEPOWANIU).  
 
WYKONAWCA: 

lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   

 
PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” Sygnatura akt: GT.271.9.2018  
Oświadczam(y), że: 

  nie należę(my) do żadnej grupy kapitałowej * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późn. zm.). 
  nie należę(my) do grupy kapitałowej * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.)  z żadnym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu,  należę(my) do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:  
 
lp. Nazwa podmiotu Siedziba (adres) 
1   
2   

 Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.    ……………………………….……………………  r.                                         ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                     podpis -    Upełnomocniony przedstawiciel   
 
*   zaznaczyć właściwe 
 
Uwaga: W przypadku ofert wspólnych (np. konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 
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[Miejscowość, data,] ....................................................... 
 Zał. nr 7 

      PEŁNOMOCNICTWO  
 
I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) działający wspólnie 
 
 

1. ....................................................................................................................................................... [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] reprezentowany przez: a) ...................................................................................................    b) ...................................................................................................   2. ....................................................................................................................................................... [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] reprezentowany przez: a) ...................................................................................................    b) ...................................................................................................   3. ....................................................................................................................................................... [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] reprezentowany przez: a) ...................................................................................................    b) ................................................................................................... 
 
występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*) 
 
składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” Sygnatura akt: GT.271.9.2018  II. 1. Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / wspólników,*) w ww. postępowaniu został wyznaczony Pełnomocnik: 
   .................................................................................................. [pełna nazwa Pełnomocnika]  Pełnomocnik wymieniony powyżej upoważniony jest:   *) WAŻNE - niepotrzebne skreślić  a) Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie we wszelkich czynnościach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze złożeniem oferty*). b) Do zawarcia przyszłej umowy*). c) Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym*). d) Składania oświadczeń woli i wiedzy*). 
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e) Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w zakresie ochrony prawnej tj. do składania odwołań*). f) Do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców występujących wspólnie *). g) Inne upoważnienia…………………………………………………………………………………………*). 
 
2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie i ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
 
Podpisy wykonawców / wspólników: *)     *) WAŻNE - niepotrzebne skreślić 
 
1. a) ......................................................  b) .....................................................  2. a) ......................................................  b) .....................................................  3. a) ......................................................  b) ................................................... 
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 Zał. nr 9  WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” Sygnatura akt: GT.271.9.2018  
WYKONAWCA: 
lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   
   

 
Oświadczam, że następujące osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia: 

Funkcja 
Nazwisko i imię wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe, 

Doświadczenie  
w nadzorowaniu min trzech zadań, które swoim zakresem obejmowały budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej i łącznej powierzchni min 18.000,00 m2. 

Podstawa dysponowania /umowa o pracę, zobowiązanie, inne/ 

Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 
 

NAZWISKO: ………… 
IMIĘ: ………………. 
NR UPRAWNIEŃ: ………. 
Z dnia:  …………………. 
ZAKRES UPRAWNIEŃ: 
…………………………………. 

1.  ……………….. 
 
2. ……………….. 
 
3. ………………… 
 
 

 

Uwaga:   1) W przypadku, gdy Wykonawca  wykazując spełnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania  do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania Zamówienia.  
2) Wykonawca przedłoży dowody wskazujące, że osoby pełniące funkcję Inspektora nadzoru sprawowały nadzór na robotami wskazanymi w kolumnie „Doświadczenie”  Niniejszym potwierdzam(y) spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu, nie później niż na dzień składania ofert.     
……………………………….……………………  r.                                         ....................................................... 
Miejscowość, data                                                                     podpis -    Upełnomocniony przedstawiciel    
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów w SIWZ   UMOWA NR …………../GT/2018  zawarta w dniu …………….. r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, pomiędzy:   Gminą Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: - Burmistrza Ujazdu - mgr inż. Tadeusza Kauch                   a   Przedsiębiorcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posiadającym NIP nr  . . . . . . . . . . . . . . . PESEL nr ………………….. wpisanym do CEIDG lub a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . zarejestrowanym w KRS pod nr  ……………………………….. posiadającym NIP nr . . . . . . . . . . . .  . .   zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  W wyniku wyboru „Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp” strony zawarły umowę następującej treści: § 1  1. Wykonawca zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą będzie sprawował:  PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”  2. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski wraz z koordynowaniem wykonania niezbędnych badań kontrolnych i oceną ich wyników. Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się zapewnienie nadzoru nad realizacją wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla wykonania w/w zadania przez zespół składający się z osób/Inspektorów posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a w tym jeśli wystąpi taka konieczność; do kierowania 
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robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w branży drogowej w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, stosowne uprawnienia geodezyjne oraz zapewnienie udziału tych osób (w razie potrzeby) w przeglądach i ewentualnych odbiorach robót w okresie gwarancyjnym na wykonane roboty budowlane. Koordynator - Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego ma zapewnić swoim Inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego sprawowania nadzoru, w tym np. specjalisty ds. materiałowych, ds. rozliczeń, ds. ochrony środowiska. Nadzór inwestorski obejmuje także uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie wykonywania robót pod kątem opisów technicznych przedmiotu zamówienia, zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi.  2.1. Do zadań nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: - przestrzeganie podstawowych obowiązków i uprawnień inspektora oraz przepisów formalno-prawnych podstawy jego działalności, które określają art.17 i 18 oraz art.25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r poz.290 ze zm.) między innymi: sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania); kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych; udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania - żądanie od kierownika budowy wykonania jego poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych - żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie (bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska) bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę (istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę). - wydawanie poleceń kierownikowi budowy, jednak wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych lub nie posiadających właściwych atestów i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie  2.2. Do obowiązków nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: - dołożenie należytej staranności w celu osiągnięcia zamierzonego przez zleceniodawcę rezultatu 
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- szczegółowe zapoznanie się z opracowaną dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, umową na roboty budowlane i wytycznymi dotyczącymi realizacji kontraktu zawartymi w umowie na dofinansowanie ze środków zewnętrznych - udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy - zapewnienie nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dla robót instalacyjnych, konstrukcyjno-budowlanych, drogowych oraz przy usuwaniu kolizji z urządzeniami obcymi (np. wodociąg, telekomunikacja, energetyka, jeżeli występują) - organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę oraz zapewnienie Zamawiającemu i Wykonawcy projektu i robót budowlanych w każdym czasie kontakt telefoniczny, mailowy lub/i faksowy - zapewnienie nadzoru w godzinach pracy Wykonawcy projektu i robót budowlanych, także w przypadku wprowadzenia dodatkowych godzin i dni pracy - obecność na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w czasie trwania umowy - zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP. - zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez   Wykonawcę na placu budowy - udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorach gwarancyjnych - sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót, oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, które przyjął do opracowania Wykonawca robót - w razie zaistnienia potrzeby akceptacja zaktualizowanego harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania  - kontrola zgodności realizacji robót z harmonogramem, informowanie Zamawiającego o opóźnieniach w realizacji i przerwach w prowadzeniu robót oraz wezwanie Wykonawcy robót budowlanych do przedstawienia programu naprawczego niwelujące niezgodności, zatwierdzenie go i kontrola jego wykonania - opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiającego (w ciągu <4> dni od daty ich zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie: a) pominięcie jakiejś roboty, b) wykonania robót dodatkowych, c) zmiany kolejności robót d) zmiany terminu wykonania robót (w ciągu <5> dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę) e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla – zgodnej z umową realizacji robót. Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej – w postaci protokołów konieczności zawierających uzasadnienie, odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy, dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego - w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających oraz zamiennych dla robót budowlanych, obowiązkiem inspektora jest weryfikacja, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego następujących materiałów: a) Protokoły konieczności sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych zawierające opinię i uzasadnienie formalne i rzeczowe wykonania robót wraz z odniesieniem do zastosowania ustawy Pzp, z dołączoną w zależności od potrzeb niezbędną dokumentacją na proponowane przez Wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe i zamienne lub uzupełniające, w tym określenie skutków finansowych b) Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawcę robót 
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    budowlanych roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające c) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego lub/i weryfikacja kosztorysu opracowanego przez     wykonawcę robót. - ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych - kontrola bezpośrednia robót z częstotliwością zapewniającą skuteczność nadzoru tj. min 3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego, a także – w uzasadnionych przypadkach – Wykonawcy. Każda obecność Inżyniera na budowie powinna być udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy.  - przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót, dokonanie w tym samym dniu potwierdzenia ich zakończenia na budowie oraz skontrolowanie operatu kolaudacyjnego w terminie <7> dni od daty dostarczenia ich przez Wykonawcę i po zaaprobowaniu operatu, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego - udział w pracach komisji odbioru ostatecznego powołanej przez Zamawiającego i sporządzenie tabelarycznej listą wad i usterek i innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego, po uprzednim sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego - opiniowanie wniosków w sprawach spornych i roszczeń stron umowy dotyczących Robót - dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy w okresie zimowym (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku wypowiedzenia umowy - rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji - sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego oraz bieżącej kontroli robót przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, z rejestrowaniem kontroli w Dzienniku Budowy - zweryfikować kwalifikacje zespołów roboczych i personelu kierowniczego na zgodność z wymaganiami przepisów, zweryfikować dokumenty potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami, zweryfikować harmonogram badań i pomiarów kontrolnych Wykonawcy pod względem rodzaju i ilości dla każdego asortymentu Robót i Materiałów, w stosunku do wymagań przepisów i warunków technicznych - zatwierdzanie receptur i urządzeń technologicznych niezbędnych do realizacji robót (np. rusztowania, pomosty, drogi i stanowiska technologiczne zapewniające dostęp do robót, podpory montażowe i inne) - zatwierdzanie wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia - prowadzenie systematycznej kontroli cech jakościowych elementów robót i wbudowywanych materiałów w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę,  - egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy robót - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót - kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, wytwórni betonu i mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania - inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium własnoręcznym podpisem - w przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, inspektor nadzoru zobowiązany jest do zlecenia niezależnemu Laboratorium wykonanie badań dodatkowych - uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 
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- nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i dokonywanie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokolarnych odbiorów ich usunięcia - oraz pozostałe, nie ujęte powyżej obowiązki wynikające z zobowiązań umownych  § 2  1. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) zapewni profesjonalny nadzór nad robotami wykonywany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane:  -  w branży drogowej – dla robót drogowych – Pan/Pani ……………, nr uprawnień ……………………………….  2. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.  3. Osoba wymieniona w § 2 ust.1 przed podjęciem czynności złoży stosowne oświadczenie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do okręgowej izby branżowej, o ile jest to wymagane przepisami prawa.  4.  Wykonawca odpowiada za działania osób wymienionych w § 2 ust.1 jak za działania własne.   § 3  1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy zleconego do wykonania wykonawcy wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego a następnie na okres gwarancji jaki wykonawca zaoferuje w swojej ofercie tj. do dnia ……………………………………  Termin gwarancji jaką Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego może zaoferować to min 36 m-cy, max 60 m-cy. Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi gwarancji licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego).  2. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych automatycznie zmianie ulega termin określony w § 3 ust. 1   § 4  Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty: 1) Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami. 2) SIWZ i Oferta Wykonawcy. 3) Dokumentacja techniczna.  § 5  1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe. 
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 2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokości:  …………………………………………………………………………………..……… w tym Vat …………….%  (słownie: ………………………………………………… ),  3. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych robót.  4. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty należność za wykonaną pracę proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robót na podstawie protokołu odbioru robót oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od jej otrzymania.  § 6  1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  2. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  3. Za nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powierzonych obowiązków.  4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Inspektora Nadzoru na radzie budowy bądź nie przybycie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1000 zł. 5. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych.  § 7  1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.  2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.                         W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
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3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w ust. 2, Inspektorowi Nadzoru przysługuje wynagrodzenie odpowiednio za wykonany zakres prac, potwierdzony wpisami do dziennika budowy i protokołem przekazania placu budowy zawartym pomiędzy Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.  4. Zmiany dotyczące siedziby Inspektora Nadzoru lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej. W razie zaniedbania przez Inspektora Nadzoru obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znany Zamawiającemu adres ma skutek prawny.  5. Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.  6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.  7. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  8. Umowę sporządzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego.  9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.   ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:   
  


