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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

na podstawie art. 39 i art. 6a, w zw. z  36aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości zamówienia poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp  

 

 

Nadzór inwestorski przy budowie  

Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000:  
 

część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041,  
część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017,  

część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033. 
 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

Szczecin, 29 lipca 2019 
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I. Zamawiający 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin 

tel. (91) 430 52 36, fax (91) 430 52 -01 

e-mail: przetargi.szczecin@rdos.gov.pl 

adres strony internetowej: http://szczecin.rdos.gov.pl/ 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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”, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
w Szczecinie, przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43 05 200, fax: 91 43 05 201,  
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl  
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Szczecinie: e-mail: iod.szczecin@rdos.gov.pl; nr telefonu: +48 91 43 05 232 lub pisemnie pod adresem: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin; 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu  
nieograniczonego; 
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  
dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” lub organy  
kontrolujące lub nadzorujące działalność Zamawiającego;   
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, co najmniej 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, z zastrzeżeniem  
obowiązujących Zamawiającego przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. W przypadku  
Wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą okres przechowywania będzie nie krótszy niż 
koniec upływu czasu w jakim mogą być dochodzone ewentualne roszczenia w związku z realizacją  
umowy.  
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest  
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
h) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

mailto:przetargi.szczecin@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
mailto:iod.szczecin@rdos.gov.pl
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i) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

** 
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. 

W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 

 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy  
to w szczególności: 

 Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

 pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  
w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe  
zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy  
to w szczególności: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą, 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe  
zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną  
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  
pozyskał.   
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

II. Tryb zamówienia 

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 i art. 6a, w zw. z 36aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp”  
i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty, w każdej z części, dokonany zostanie przy wykorzystaniu „procedury 
odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa uPzp) tj. w pierwszej kolejności, Zamawiający dokona oceny ofert  
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 uPzp) oraz kryteriów wyboru ofert opisanych w 
SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
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najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonana oceny podmiotowej 
Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie  
art. 26 ust. 2 uPzp.  

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka 
części zamówienia. 

4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na każdą z część osobno.  
 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego (budowlanego) w latach 2019 – 2022 przy budowie piętrzeń i zastawek  

na trzech obszarach Natura 2000 : 

część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041 
nadzór nad budową jednego progu ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 4 zastawek ze ścianki szczelnej  
z PCV z szandorami, wykonanie palisady drewnianej z likwidacją rowu, wykonanie narzutu kamiennego  
z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu o pow. 63 m

2.
. 

część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 
nadzór nad wykonaniem budowli piętrzących: 13 zastawek, czterech progów ze ścianki szczelnej, przebudowy 
rowu R-B’18 (ok. 1 720 mb), wykonanie 9 przepustów na rowie R-B’18 oraz narzutu kamiennego  
z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu (ok. 213 m

2
). 

część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033. 
Nadzór nad budową 46 progów ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 11 zastawek ze ścianki szczelnej  
z PCV z szandorami, wykonanie ubezpieczenia dna o pow. ok. 713 m

2
 w obrębie progów i zastawek. 

 

2. Usługa nadzoru inwestorskiego obejmuje: 

Etap 1:  Przygotowanie  inwestycji  

Sprawdzenie dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. Pomoc w przygotowaniu SIWZ obejmującej np. projekt umowy  
z wykonawcą robót. Udział w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy robót, pomoc w przygotowaniu 
odpowiedzi na zapytania od potencjalnych wykonawców zamówienia. 

Etap  2:  Realizacja inwestycji  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i melioracyjnymi w okresie od 2020 r.  
do 2021 r., w tym przekazywanie placu budowy, weryfikacja dokumentów do odbiorów częściowych  
i końcowych inwestycji. Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych. 

 
Etap  3: Eksploatacja  
Nadzór nad eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, w tym m. in. udział w przeglądach gwarancyjnych, nadzór 
nad usunięciem wad i usterek w okresie od 2021 r. do 30.09.2022 r. 

3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
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4. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia:  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w okresie: od podpisania umowy do 30.09.2022 r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp, oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1), 4) i 8) uPzp, 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika                              
z odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,   

3) zdolności technicznej i zawodowej – dotyczy wszystkich części zamówienia.  
Zamawiający uzna, iż warunek został  spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

dla wszystkich części: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował należycie usługę/i 
polegającą/e na nadzorze nad robotami budowlanymi hydrotechnicznymi  
lub/i hydrologicznymi lub/i melioracyjne przy śródlądowych budowlach hydrotechnicznych 
lub/i morskich budowlach hydrotechnicznych lub/i przy obiektach budowlanych oczyszczalni 
ścieków lub/i melioracji wodnych dla zadania inwestycyjnego o wartości co najmniej  
100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).  
 

UWAGA! Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeżeli Wykonawca, niezależnie  
od tego na ile części zamówienia złoży ofertę, wykaże się co najmniej jedno zadanie inwestycyjne  w ramach 
którego pełnił nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi hydrotechnicznymi opisane powyżej.  
Wykonawca może, w każdej części zamówienia, wykazać się tym samym zadaniem inwestycyjnym, składając  
jeden wykaz zadań inwestycyjnych wraz z referencjami. 

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
o odpowiednich kwalifikacjach, tj.:  

 

dla wszystkich części: 

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającym uprawnienia budowlane  
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 
831).Opisany warunek należy spełnić oddzielnie do każdego zadania - tą samą osobą można wykazać  
się do dowolnej liczby zadań. 

 
Poleganie na zasobach innych podmiotów  
1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu, polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić 
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Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 
w szczególności przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu zachowania formy pisemnej dokument ten musi 
być złożony w formie oryginału podpisany przez te podmioty. 

2) Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów  
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy 
przedłożenia dokumentu, który zawierał będzie w szczególności informacje na temat: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu  

zamówienia; 
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu do dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,  
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty realizują usługi  
do realizacji których te zdolności są wymagane. 

VI.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 uPzp 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 5  pkt. 1), 4) i 8) uPzp: 

VI.1 art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne  
(Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym po-stanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016r. poz. 615).  

VI.2 art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp – wykluczenie wykonawcy który, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 
1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

VI.3 art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp – wykluczenie wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie  
w sprawie spłaty tych należności. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia.   

1. Dokumenty składane wraz z ofertą: 
1) formularz ofertowy,  według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ; 
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2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane  
na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców . 
3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp  dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), jeżeli formularz oferty  
i załączniki podpisuje osoba, która nie jest osobą fizyczną lub uprawienie nie wynika  
z dokumentów rejestrowych spółki (KRS). Pełnomocnictwo musi być złożone zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w rozdz. XI SIWZ. 

 
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu, w formie pisemnej, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, według wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ. 
3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym,  
nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia, następujące dokumenty na podstawie  
art. 26 ust. 2 uPzp: 

a) Wykaz usług, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były lub są wykonywane), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 
W przypadku usług będących w toku, dokumenty potwierdzające należyte ich należyte 
wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
b) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.  
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz usług/ wykaz 
osób. 

4. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego  
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z 
ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia  
lub dokumenty które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń  
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający  
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta  
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów  

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), na adres 
przetargi.szczecin@rdos.gov.pl. 

mailto:przetargi.szczecin@rdos.gov.pl
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

3.  Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z informacją o zmianach udostępnione będą na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl/ 

4.  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) w kwestiach proceduralnych: Dagmara Jasnowska, tel.  91 43 05 236. 
2) w kwestiach merytorycznych: Marcin Winiarczyk, Justyna Milke tel. 91 43 05 211. 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

X. Termin związania ofertą. 

Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  

 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Treść oferty wraz z załącznikami musi odpowiadać treści SIWZ i być sporządzona zgodnie  
z wymaganiami SIWZ. 

2. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. 

3. Na ofertę Wykonawcy składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty  
(w tym oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem VII pkt 1 SIWZ. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę. 

5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

6. Pełnomocnictwo, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi  
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający 
kieruje informacje, korespondencję, itp. 

8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 

1) musi odpowiadać treści SIWZ i być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, 
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9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady niniejszego rozdziału. 

10. Przed podpisaniem umowy, w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu umowę spółki. 

11. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia 
oraz ew. czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 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. Wykonawca  
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Nazwy dokumentów w ofercie 
stanowiące informację zastrzeżoną muszą być opatrzone dopiskiem “dokument zastrzeżony”.  

13. Niedokonanie zastrzeżenia spowoduje pełną jawność oferty po jej otwarciu. Dokonanie zastrzeżenia  
z naruszeniem przepisu art. 8 ust. 1 i 3 uPzp spowoduje stwierdzenie bezskuteczności zastrzeżenia,  
a w następstwie wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji. 

14. Każdy dokument przedłożony w postaci kserokopii, musi być opatrzony adnotacją „za zgodność   
z oryginałem” oraz opatrzony imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji 
Wykonawcy na zewnątrz. Uwierzytelniona musi być każda strona kserokopii. 

15. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone  
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16. Strony oferty winny być ponumerowane i podpisane, a wszelkie miejsca, w których zostały naniesione 
zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

17. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie zawierającej 
oznaczenie: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin 

OFERTA NA: 

Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000:  
część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041,  

część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017,  
część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 

Znak: ZP.261.31.2019.DJ.94 

nie otwierać przed dniem 06.08.2019 r. do godz. 12:30 

 

Koperta powinna zawierać ofertę oraz dokładny adres i nazwę Wykonawcy, tak aby można było  
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ją odesłać w przypadku wpłynięcia po terminie. 

18. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, przy czym: 

1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że zmienia swoją ofertę, 
określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany 
czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie 
i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 18  
z dopiskiem “zmiany”, 

2) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że swoją ofertę wycofuje,  
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 18, z dopiskiem “wycofanie”. Koperty oznaczone  
w ten sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności, następnie oferta bez otwierania koperty 
wewnętrznej zostanie zwrócona Wykonawcy na podany na niej adres. 

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

20. W przypadku, gdy Wykonawcy, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie do składania ofert 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych  
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierających błędy  
lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
29 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 127  
(kancelaria) lub przesłać na jego adres, tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin, w terminie do dnia 06.08.2019r. do godz. 12:00. Oferty 
które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone  
bez otwierania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2019r. o godz. 12:30, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20 (pokój nr 130 – sala konferencyjna). 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia (danej części zamówienia) na 
formularzu oferty – zał. nr 1 do SIWZ. 

2. Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a wartość  
kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265). 

3. Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający, zgodnie z art. 90 uPzp, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 
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a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem   
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert lub kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego  
do najmniej ważnego. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 
oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1. Cena 60% 

2. 
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane  
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w nadzorze  
nad robotami budowlanymi 

40% 

 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Liczba przyznanych punktów będzie sumą punktów  
za poszczególne kryteria, tj. „cenę” i „doświadczenie osoby posiadającego uprawnienia budowlane   
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w nadzorze nad robotami budowlanymi” oraz zostanie 
obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

P = PC + PD 
gdzie: 
P – całkowita liczba przyznanych punktów; 
PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena”; 
PD – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „doświadczenie osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do nadzoru nad robotami 
budowlanymi” 

 
2. Punkty w kryterium „cena” zostaną przyznane na podstawie poniższego wzoru: 

   najniższa cena ofertowa  
Pc  =      ———————————      x  100  x  60 % 

   cena oferty badanej  
gdzie: 
PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena”; 
Cmin – najniższa ryczałtowa cena brutto oferty spośród ryczałtowych cen brutto wszystkich złożonych ofert; 
C – ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty. 

 
3. Punkty w kryterium „doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej do nadzoru nad robotami budowlanymi”, zostaną przyznane na podstawie informacji 
wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Doświadczanie będzie rozpatrywane na podstawie 
wykazu zadań inwestycyjnych, w których osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji  
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), w którym Wykonawca wykaże usługi (prace) 
polegające na nadzorowaniu robót budowlanych hydrotechnicznych lub/i hydrologicznych lub/i 



 

Nr sprawy: ZP.261.36.2019.DJ.106 

 

12 

melioracyjnych przy śródlądowych budowlach hydrotechnicznych lub/i morskich budowlach 
hydrotechnicznych lub/i przy obiektach budowlanych oczyszczalni ścieków lub/i melioracji wodnych  
o wartości jednego zadania  inwestycyjnego co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).  

 
Przy ocenie doświadczenia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi Zamawiający weźmie pod uwagę łączną liczbę różnych 
zadań inwestycyjnych, w ramach których nabył on doświadczenie. Za każdy nadzór nad robotami podczas 
realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca otrzyma odpowiednio:  

 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:  
osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej 

hydrotechnicznej do nadzorowania robót budowlanych 
 – liczba nadzorowanych zadania inwestycyjnego 

Liczba przyznanych 
punktów 

0 zadań inwestycyjnych 0 

1 (jedno) wykazane zadanie inwestycyjne 10 

2 (dwa) wykazane zadania inwestycyjne 20 

3 (trzy) wykazane zadania inwestycyjne 30 

4 (cztery) wykazane zadania inwestycyjne i więcej  40 

 
W przypadku wykazania przez Wykonawcę więcej niż jednej osoby, Zamawiający przyzna punkty osobie  
z największym doświadczeniem. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana w wykazie osób – do kryterium 
oceny ofert brała udział w realizacji umowy. 
  
Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. 
a) maksymalna punktowana liczba zadań inwestycyjnych wynosi 4, minimalna punktowana liczba zadań 
inwestycyjnych wynosi 1. 
b) Wykonawca wykaże liczbę zadań inwestycyjnych w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 
c) w przypadku gdy Wykonawca nie poda żadnego zadania inwestycyjnego, ponad wykazaną na spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium.  
d) W przypadku gdy Wykonawca poda liczbę zadań inwestycyjnych większą niż 4, Zamawiający przyzna 40 pkt. 
 
4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu 
wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w liczbie przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy 
zaoferowanych cen. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w każdej części 
zamówienia odrębnie. 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  zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy 
wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną, natomiast o terminie 
podpisania umowy, telefonicznie lub  drogą elektroniczną. 
Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące Wykonawcę, inne niż osoby podpisujące  
ofertę, Wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem 
przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zawiera wzór 
umowy, określający na jakich warunkach zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego. Możliwość dokonania zmian postanowień umowy określono  
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 13uPzp.  
            W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 13uPzp. 

XIX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

   Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych.  

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, jeżeli 
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje takich zamówień. 

XXI. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych. 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

         Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.     
         Zamawiający informuje, że płatność nastąpi po każdym etapie, zgodnie z zapisami SIWZ. 

XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

XXIV. Zamawiający przewiduje wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a 13pup 

Na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ – wzorze umowy. Powyższe nie będzie dotyczyło 
Wykonawcy który jest osobą fizyczną i wykonuje usługę osobiście. 

XXV. Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
i przekaże ich treść w trybie art. 38 uPzp. 
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                                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy: ZP.261.36.2019.DJ.106 

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

pieczęć wykonawcy 

OFERTA  

 

Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000:  
część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041 /  

część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 /  
część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 

 
Ja(My)  niżej podpisany(ni) ...........…, działając w imieniu i na rzecz …………(pełna nazwa wykonawcy) 

UWAGA: Wykonawca wypełnia tylko tę część, na którą składa ofertę. 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia na warunkach i w sposób określony  
w SIWZ oraz wzorze umowy. 

2. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować  przedmiot zamówienia:  

1) W części  nr 1 Jezioro Bukowo PLH 320041 
 

Za łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie … ………………..zł (słownie …………………………….). 

KRYTERIUM POZACENOWE – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej do nadzorowania robót budowlanych. Oświadczam, że nw. osoba, która będzie 
realizować przedmiot zamówienia jako inspektor nadzoru inwestorskiego robót hydrotechnicznych nadzorowała 
roboty budowlane hydrotechniczne podczas realizacji ……… zadań inwestycyjnych.   
 

Nazwisko i imię  osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  

do nadzorowania robót budowlanych hydrotechnicznych  
(kryterium oceny ofert) 

Nazwa lub zakres rzeczowy i wartość zadania 
inwestycyjnego w celu potwierdzenia posiadania 

punktowanego doświadczenia  

Imię i nazwisko 

 
…………………………………… 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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2) części  nr 2 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017  

Za łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……..zł (słownie ……………….). 

KRYTERIUM POZACENOWE – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej do nadzorowania robót budowlanych. Oświadczam, że nw. osoba, która będzie 
realizować przedmiot zamówienia jako inspektor nadzoru inwestorskiego robót hydrotechnicznych nadzorowała 
roboty budowlane hydrotechniczne podczas realizacji ……… zadań inwestycyjnych.   
 

Nazwisko i imię  osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  

do nadzorowania robót budowlanych hydrotechnicznych  
(kryterium oceny ofert) 

Nazwa lub zakres rzeczowy i wartość zadania 
inwestycyjnego w celu potwierdzenia posiadania 

punktowanego doświadczenia  

Imię i nazwisko 

 
…………………………………… 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

3) części  nr 3 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 

Za łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie …………..zł (słownie ………………………….). 

KRYTERIUM POZACENOWE – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej do nadzorowania robót budowlanych. Oświadczam, że nw. osoba, która będzie 
realizować przedmiot zamówienia jako inspektor nadzoru inwestorskiego robót hydrotechnicznych nadzorowała 
roboty budowlane hydrotechniczne podczas realizacji ……… zadań inwestycyjnych.   
 

Nazwisko i imię  osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  

do nadzorowania robót budowlanych hydrotechnicznych  
(kryterium oceny ofert) 

Nazwa lub zakres rzeczowy i wartość zadania 
inwestycyjnego w celu potwierdzenia posiadania 

punktowanego doświadczenia  

Imię i nazwisko 

 
…………………………………… 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

3. Wykonawca: 

1) zapoznał się z treścią i warunkami SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosi zastrzeżeń, przyjmując warunki  
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w nich zawarte oraz zdobył  konieczne informacje do przygotowania oferty; 

2) akceptuje wzór umowy i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy  
na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest: 

            ....................................................................... tel. .................................... fax. .............................. 

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: 
........................................................................................................................................................... 

5. Cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 

Tak  □      Nie □ 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

Wartość towaru lub usługi, których dostawa  
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u Zamawiającego  
bez kwoty podatku 

1.   

7. Zapoznałem się z polityką środowiskową obowiązującą w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
znajdującej się na stronie internetowej pod adresie: http://szczecin.rdos.gov.pl/polityka-srodowiskowa. 

8. 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. 

9. Dane wykonawcy: 

 NIP:               ............................................................................................................... 

 REGON:        ............................................................................................................... 

 telefon          .............................................................................................................. 

 adres mailowy …......................................................................................................... 

 

 

....................................................................                            ….….......................................................... 

               Miejscowość, data (czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców) 

 

 

 

http://szczecin.rdos.gov.pl/polityka-srodowiskowa


 

Nr sprawy: ZP.261.36.2019.DJ.106 

 

18 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Znak sprawy: ZP.261.36.2019.DJ.106 

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

pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp,  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1), 4) i 8) uPzp. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                         ………………………………………… 

(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,  
16-20 uPzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 8) uPzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  
na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                          ………………………………………… 

(czytelny podpis(y) osób uprawnionych do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,  
tj.: …………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                          ………………………………………… 

(czytelny podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ ami: ……………………………..……… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                           ………………………………………… 

(czytelny podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 

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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                          ……………………………………… 

(czytelny podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp,  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, w dziale  
V pkt 2.  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                            ………………………………………… 

 (czytelny podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 

oferty  
wspólnej - podpis pełnomocnika 

Wykonawców) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w SIWZ w dziale V pkt 2, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………….,  
w następującym zakresie: ………………………………..………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres  
dla wskazanego podmiotu).  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                             ………………………………………… 

 (czytelny podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 

oferty  
wspólnej - podpis pełnomocnika 

Wykonawców) 
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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. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                         ………………………………………… 

 (czytelny podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 

oferty  
wspólnej - podpis pełnomocnika 

Wykonawców) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

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

 (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – stosownie do wybranej części zamówienia 

wykaz składany na wezwanie Zamawiającego 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że w wykonywaniu 
zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

Imię i nazwisko  

osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane  

w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej  

do nadzorowania robót 
budowlanymi 

Kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, 

doświadczenie, 
wykształcenie  

– niezbędne do 
wykonania zamówienia* 

Zakres wykonywanych 
czynności  

– podczas realizacji 
zamówienia 

Podstawa do dysponowania 
daną osobą* 

 
Imię i nazwisko: 

………………………………. 

   

Imię i nazwisko: 

………………………………. 

   

 
* Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie 

warunku; 
**  Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi 

do realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej 
albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp.)  

 
Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadani takich uprawnień. 
 
 
..............................., dn. ...............................           ................................................................................... 

 (czytelny podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
wykonawców) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

 (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH PODCZAS KTÓRYCH ŚWIADCZONY  
BYŁ NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI HYDROTECHNICZNYMI 

wykaz składany na wezwanie Zamawiającego 

Lp. 
Nazwa  zadania  inwestycyjnego  

i zakres rzeczowy  

Nazwa Inwestora lub 
podmiotu na rzecz 

którego był świadczony 
nadzór inwestorski    

Okres świadczonego   
nadzoru inwestorskiego 

nad robotami 
budowlanymi 

hydrotechnicznymi 

Całkowita  
wartość zadania 
inwestycyjnego  

brutto w PLN 

 

Początek Koniec  

1 
 

 

    

2 

 

 

  

 

 

 

 

3 

     

4 

     

5 

     

 
W przypadku zadań inwestycyjnych będących w toku dokumenty potwierdzające należyte ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

..............................................                                      ….….......................................................... 

               Miejscowość, data (czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
............................................ 
        /pieczęć Wykonawcy/            
                                 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że: 

 nie należę do grupy kapitałowej* 
 

 należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp (z Wykonawcami, którzy złożyli 
oferty w niniejszym postępowaniu) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej oraz przedstawiam dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą)  
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,  

 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp.  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................           ................................................................................... 

 (czytelny podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

*) umowa zostanie dostosowana do danej części zamówienia, po wyborze Wykonawcy. * 

UMOWA NR  .../2019 

zawarta w dniu .................................... 2019 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie mającą siedzibę  
przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: 

Aleksandra Stodulna – p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

a 

........... z siedzibą w .......... przy ul. ………..; zarejestrowanym w ....... pod numerem .......... zwanym dalej 
"Wykonawcą", reprezentowanym przez: .................. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego 
realizowanego na obszarze Natura 2000: część nr 1 Jezioro Bukowo PLH 320041 / część nr 2: Trzebiatowsko – 
Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 / część nr 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 w ramach 
projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn.: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych  
od wód”. 

2. Usługa nadzoru inwestorskiego obejmuje: 

1) Etap 1:  Przygotowanie  inwestycji  

Sprawdzenie dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. Pomoc w przygotowaniu SIWZ obejmującej np. projekt umowy z wykonawcą robót. 
Udział w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy robót, pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na zapytania 
od potencjalnych wykonawców zamówienia. 

2) Etap  2:  Realizacja inwestycji 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi i melioracyjnymi w okresie od 2020 r.  
do 2021 r., w tym przekazywanie placu budowy, weryfikacja dokumentów do odbiorów częściowych  
i końcowych inwestycji. Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych. 

 
3) Etap  3: Eksploatacja  
Nadzór nad eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, w tym m. in. udział w przeglądach gwarancyjnych, nadzór 
nad usunięciem wad i usterek w okresie do 30.09.2022 r. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapewni osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane  
nr … z dnia … do kierowania robotami budowlanymi w specjalności; inżynieryjnej hydrotechnicznej  
lub dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane ww. specjalności. 

2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że jest członkiem … Izby Inżynierów Budowlanych w … nr ewidencyjnym / 
członkowskim  … i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres obowiązywania 
niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego,  
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w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 
1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.) i innymi obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy 
technicznej, przy czym do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie: 

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót 
budowlanych/hydrotechnicznych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją projektową oraz  
przepisami, normami  i zasadami  wiedzy  technicznej. 

2) Sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych wyrobów  budowlanych a w szczególności  
zapobieganie  zastosowania  wyrobów i  materiałów  budowlanych  wadliwych i  nie  dopuszczonych  
do stosowania w budownictwie. 

3) Sprawdzanie  i  odbiór  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych instalacji, urządzeń technicznych. 

4) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowody dopuszczenia dostosowania w budownictwie wyrobów budowlanych. 

5) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,  
gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę/wodnoprawnym. 

6) Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i podmiotu realizującego roboty objęte nadzorem. 
7) Udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót. 

8) Potwierdzanie wykonania zakresu rzeczowego robót oraz usunięcia wad, 

9) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych/hydrotechnicznych i wszelkich 
okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 

10) Uczestnictwo w odbiorze robót, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, w tym odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych/hydrotechnicznych. 

11) Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w ścisłej współpracy z Zamawiającym. 
12) Zapewnienie  przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych 
robotach i innych sprawach budowy, 

13) Obecność raz w tygodniu przez okres realizacji inwestycji na budowie oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego,  

14) Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zidentyfikowanie możliwych zagrożeń dla realizacji inwestycji, 

15) Stała współpraca z osoba sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej  opinii lub zgody  
na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych, a także powiadamiane 
Zamawiającego w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej.  

16) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od dokumentów dotyczących budowy w tym m. in. szczegółowego 
programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia 
końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego  wraz z pozostała dokumentacją 
potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych w ramach zadania, 
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17) Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym przygotowanie 
niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacja 
inwestycji. 

18) Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-
finansowego. 

19) Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym w tym postępu rzeczowo-finansowego, 

20) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacja inwestycji,  

21) Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu umowy, w szczególności stosowania się do jego wskazówek. 

22) Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do współdziałania przy wykonywaniu umowy  
są: 1) -  …, 2) -  … 

23) Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do współdziałania w zakresie realizacji niniejszej umowy  
są: 1) …, 2) … 

§ 3 

1. Wykonawca jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  
budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności ustanowienia 
zastępcy oraz o przyczynach jego ustanowienie, w terminie 7 dni od powzięcia informacji o takiej konieczności. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ustanowienie zastępcy,  
w terminie 7 dni od powzięcia informacji o takiej konieczności. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie niektórych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy 
innemu Wykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność, jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego na wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia  
i zaniedbania pod podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania 
Wykonawcy. 

                   §4 

1. Jeżeli  w  okresie   realizacji  robót  budowlanych/hydrotechnicznych/melioracyjnych  zajdzie  konieczność  
wykonania  robót  dodatkowych  nieprzewidzianych  w  Umowie z  podmiotem realizującym roboty objęte 
nadzorem, to  Inspektor  Nadzoru  w terminie 3 dni od powzięcia o nich wiadomości zawiadomi  o  tym  
Zamawiającego. Bez  zgody  Zamawiającego  Inspektor  Nadzoru  nie  jest  upoważniony  do  wydania  
podmiotowi realizującemu roboty objęte nadzorem, polecenia  wykonania  robót  dodatkowych. 

2. Jeżeli   w  okresie  realizacji  robót  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  niezbędnych  ze  względu  
na  bezpieczeństwo  lub  zabezpieczenie przed awarią lub robót nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy z 
podmiotem realizującym roboty objęte nadzorem, to  Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do  
udzielenia  temu podmiotowi  zlecenia na ich  wykonanie  wpisem  do  dziennika  budowy w jego imieniu, z  tym  
że  wartość  kosztorysowa  tych robót  nie  może  przekroczyć  kwoty 10 000,00 zł, po czym Inspektor Nadzoru  
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zawiadomi  o  tym  Inwestora  w  terminie  3  dni  od  daty  dokonania  tego  wpisu . 

§ 5 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentacji, dokumentów, 
postanowień umowy itp. Wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym 
i związanym z realizacją inwestycji. 

§ 6 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 30.09.2022r.  

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: … zł netto (słownie…./100) + podatek VAT 23%  …., co stanowi kwotę 
brutto … zł (słownie: ... 00/100), płatne w  trzech częściach: 

1) pierwsza faktura częściowa w wysokości 30% wartości określonej w ust. 1  po zakończeniu Etapu I:  
Przygotowanie  inwestycji, po podpisaniu umowy z wykonawcą robót, 

 
2) druga faktura częściowa w wysokości 50% wartości określonej w ust. 1 po zakończeniu Etapu II: Realizacja 
inwestycji, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru wykonanych robót, 

 
3) trzecia faktura częściowa w wysokości 20% wartości określonej w ust.1 po zakończeniu Etapu III: 
Eksploatacja inwestycji, po podpisaniu protokołu z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, m. in.: wszelkie wydatki ponoszone 
przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu 
dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów, koszty pobytu na budowie. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę w fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół częściowy potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi 
nadzoru inwestorskiego za dany etap. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich 
etapów w ramach nadzoru inwestorskiego, w tym przeglądu gwarancyjnego urządzeń wodnych/obiektów 
hydrotechnicznych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego. 

6. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na wskazane konto na rachunku/fakturze wystawionej przez 
Wykonawcę. 

7. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 
muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały  
w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę 
należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, 
która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń. 

8. Niezależnym od stron umowy, warunkiem przekazania środków z tytułu wynagrodzenia, jest dostępność 
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środków w planie finansowym Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega, że jeżeli środki, o których mowa w ust. 5, nie zwiększą planu finansowego 
Zamawiającego w terminie umożliwiającym dochowanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 5, zapłata 
wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia uruchomienia rezerwy celowej przeznaczonej  
na finansowanie umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

§  8 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także prawo  
do odstąpienia od umowy, w terminie do 31.12.2021 r., w następujących przypadkach: 

1) wobec Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie naprawcze lub otworzona zostanie jego likwidacja, 

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową. 

§  9 

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający poniesie szkody, Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej wysokości.  
2. Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w ust. 1, Strony ustalają, odpowiedzialność 
odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego  
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru. 

 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego  
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

 

c) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień nieobecności  
w wymaganym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.          

d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

e) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 100,00 zł  
za każdy dzień opóźnienia. 

f) za każdy dzień niezapewnienia zastępstwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 100,00 zł  
za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiającemu  przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, ponad wysokość 
zastrzeżonych kar oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania zobowiązania. Kary umowne podlegają 
kumulacji i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia.  

3. Dla celów naliczenia kar umownych przyjmuje się wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 
1  umowy, tj. kwota: … 

4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innego podmiotu, to podmiot, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada  solidarnie  z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 
powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.  

6. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o opóźnieniu, rozumie się przez to także okoliczności niezależne  
od Wykonawcy, o których mowa w art. 476 Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia … oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia nr … z dnia ... 

§ 11 

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w zakresie terminów realizacji umowy lub zakresu 
przedmiotu umowy lub wynagrodzenia, w następujących przypadkach: 

1) niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia  
w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

2) zmiany przepisów prawa; 

3) odkrycia zabytku lub niewybuchu lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy prawnej 
jego ochrony; 

4) wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji 
administracyjnych; 

5) zmiany układu lub zawartości dokumentacji projektowej stosownie do zatwierdzonej przez 
Zamawiającego Koncepcji wstępnej; 

6) wstrzymania prac przez Zamawiającego lub wystąpienia innych okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego lub za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

7) w wyniku przedłużenia terminu wykonania inwestycji 

        8) w wyniku wystąpienia konieczności ustanowienia zastępcy, o którym mowa w w § 3 ust. 1 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego  
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na termin i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy 
i/lub zakres.  

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach teleadresowych i innych zmianach  
nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy z punktu widzenia terminów i kosztów. Ww. zmiany  
nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.  

4. Na etapie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu trzeciego lub zmiany 
podwykonawcy albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub z podwykonawcy, jednak zmiana ta w sytuacji, 
kiedy Wykonawca opierał się na nim na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie  
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy,  
gdy nowy podmiot trzeci lub podwykonawca bądź też Wykonawca samodzielnie spełni warunki w zakresie 
nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot 
trzeci lub podwykonawca. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub podwykonawcy 
Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,  
o których mowa w art. 22a ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wykazanych w potencjale kadrowym wyłącznie wtedy,  
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gdy nowy potencjał kadrowy spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne.  

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy  będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie,  
za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Umowa ta, jak również wszelkie sprawy nią nieuregulowane, podlegają prawu  polskiemu. 

§ 13 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące,  
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

§ 14 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez właściwy  
sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania przez drugą ze stron, a jeżeli ta strona nie opatrzyła podpisu 
datą, dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany na wstępie umowy. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

       

 

 

 

 Zamawiający                                                                           Wykonawca  


