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zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej kwoty 443.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 
1579 z późniejszymi zmianami) i Regulaminu udzielania zamówień do których nie ma 

zastosowania Ustawa Prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części,  z których każda obejmuje pełnienie 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w następującej branży:  
 
Cześć   I    -     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  
                        elektroenergetycznych, 
Część   II   -     konstrukcyjno-budowlanej,  
Część   III  -     inżynieryjnej drogowej.  
 
dla zadania inwestycyjnego GZGK Sp. z o.o. o łącznej szacowanej wartości robót budowlanych 
netto ok. 14,9 mln zł , realizowanego w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Aglomeracji Chojnice- etap II”, obejmującego następujący zakres robót 
budowlanych:  
 
Zadanie nr. 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w Charzykowach- cz. 2, 
         w ramach której wybudowane zostaną: 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC o łącznej długości L=4239,5 m (odcinki M1-M16-
M19-M37, M16-M35-M42, M19-M27a, M35-M43, C1-C8-C11, C8-C8c, b41-b47, e11-e12a, S5-
e1-e5-e10, e5-e5a, e1-e19, G22-G44-G50, G22-kr5, H103-H110, L1-L15-L20-L24-L29-L33, 
L15-L15d, L20-L20b, L24-kr1, L29-L40, S1-L100-L103, L100-L105) wraz z przyłączami do 
granicy działek ø160 PVC o łącznej długości L=1288,0 m 

- kanalizacja tłoczna ø110 PE 100RC o łącznej dł. L=355,5 m (odcinek S5-kr5, S1-kr1) wraz z 
tłoczniami ścieków – 2 kpl., S1: o wydajności Q≥32m3/h, wysokości podnoszenia H≤7,60 mH2O i 
mocy nominalnej silnika P≤1,5 kW, komora ø2500; S5: o wydajności Q≥23m3/h, wysokości 
podnoszenia H≤9,03 mH2O i mocy nominalnej silnika P≤2,2 kW, komora ø2500.  

- kanalizacja deszczowa ø200-800 PE/PP rura dwuścienna o długości L=1155,0 m z przyłączami 
do wpustów ø200 PP o łącznej długości L=161,0 m (odcinki WA1-A23, WB2-B25, D2a-D2c 
(część)) 



 
 

- wylot WA1 - ul. Czarna droga – wylot do Jeziora Charzykowskiego 
- osadnik Ø2000mm, Vcz= 3,0m3, Hmin=1110mm – 1szt. 
- separator lamelowy substancji ropopochodnych 160/1600, Ø3000/3300mm – 1szt. 

- wylotu WB2 - ul. Akacjowa – wylot do Jeziora Charzykowskiego 
- osadnik Ø2500mm, Vcz= 5,0m3, Hmin=1170mm – 1szt. 
- separator lamelowy substancji ropopochodnych 160/1600 Ø 3000/3300mm – 1szt. 

 
 
Zadanie nr. 2– Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechocinie, 
        w ramach której wybudowane zostaną:  

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC i ø250 PE (przewiert sterowany) o łącznej długości 
L=56,5 m wraz z przyłączami do granicy działki ø160 PVC o łącznej długości L=10,5 m 

- kanalizacja tłoczna ø125 PE 100RC o łącznej dł. L=165,0 m 
- tłocznia ścieków o wydajności Q≥35m3/h, wysokości podnoszenia H≤8,93 mH2O i mocy 
nominalnej silnika P≤1,5 kW – 1 kpl. 

 
 
Zadanie nr. 3 – Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Charzykowach, 
        w ramach której wybudowane zostaną:  

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø200 PVC o łącznej długości L=1922,0 m (odcinki Sistn-S11, 
M49a, M49b-S7, z1-z14, z9-z9a, z15-z34, f24-f37, c21-c22, istn-f23a, n4-n12.1, G44-G48, k5-k6, 
k20-k21-k7, k20-k21-k15) wraz z przyłączami do granicy działki ø160 PVC o łącznej długości 
L=622,0 m 

- kanalizacja tłoczna ø110 PE 100RC o łącznej dł. L=74,0 m (odcinek i35-S11, i49a-S7) 
- modernizacja przepompowni na tłocznie ścieków – 2 kpl., S7: o wydajności Q≥20m3/h, 
wysokości podnoszenia H≤15,94 mH2O i mocy nominalnej silnika P≤3,0 kW, komora ø2500; 
S11: o wydajności Q≥22,5m3/h, wysokości podnoszenia H≤21,80 mH2O i mocy nominalnej 
silnika P≤4,0 kW, komora ø2500; 

- modernizacja 5 kpl. przepompowni ścieków 
„Funka Mikomania PS-33”: o wydajności Q≥26,42m3/h, wysokości podnoszenia H≤18,90  mH2O, 
mocy nominalnej silnika P≤7,4 kW i średnicy komory ø 1600; 
„Funka Wodociągi PS-35”: o wydajności Q≥ 42,48m3/h i wysokości podnoszenia H≤ 9,14 mH2O, 
mocy nominalnej silnika P≤2,4 kW i średnicy komory ø 1600 ; 
„Stary Młyn PS-36”: o wydajności Q≥ 52,56m3/h i wysokości podnoszenia H≤17,20mH2O, mocy 
nominalnej silnika P≤5,9 kW i średnicy komory ø 1600 ; 
„Charzykowy Łabędzia PS-37”: o wydajności Q≥14,47m3/h i wysokości podnoszenia H≤16,20 
mH2O, mocy nominalnej silnika P≤2,4, kW i średnicy komory ø 1500 ; 
„Charzykowy Oczyszczalnia PS-34” o wydajności Q≥ 113,30m3/h i wysokości podnoszenia H≤ 
39,70 mH2O, mocy nominalnej silnika P≤22,0 kW i średnicy komory ø 3100/2000 ; 

Uwaga: odtworzenie dróg asfaltowych (ul. Długa, Wzgórze, Droga pod Strzechę) na całej szerokości 
jezdni. 

 
 



Przy czym szacunkowa wartość robót  w poszczególnych branżach wynosi: 

a) branża elektryczna                         – ok. 110.000  zł. netto 

b) branża konstrukcyjno-budowlana – ok. 1.200.000 zł netto 

c) branża inżynieryjna drogowa       – ok. 2.200.000 zł netto 

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV przedmiot zamówienia obejmuje zakres 
określony kodami: 
Przedmiot główny:             71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego     

               71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
Przedmioty dodatkowe:     71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne   

                                                             i kontrolne  
                               71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
                               71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane] 
 

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane przy udziale środków 
pochodzących z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014 – 2020 , w ramach działania 2.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 
oś priorytetowa II „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 
 

II. ZAKRES OBOWI ĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU 

A. Obowiązki ogólne 
1. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 

2013r. poz. 1409) czynności nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane w ofercie 
Wykonawcy.  

2. Ścisła współpraca z inspektorem wiodącym, którym będzie osoba pełniąca funkcję inspektora 
branży sanitarnej. 

3. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie 
realizacji projektu oraz działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 
okresie realizacji inwestycji. 

4. Nadzór nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych 
w zakresie branży, w której Wykonawca pełni nadzór inwestorski. 

5. Zapewnianie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swoich działań z 
wymaganiami Zamawiającego, w tym niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji 
Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia 
Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności; 

6. Przestrzeganie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie 
realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać 
jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji poufnej oraz nie podawać jej do 
wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego; 

7. Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą 
w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy; 

8. W trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora ma on obowiązek 
obecności na budowie taką ilość dni jaką oferował na etapie składania ofert. Minimalna ilość 



 
 

pobytów na budowie to 1 raz w tygodniu przez co najmniej 8 godzin. W przypadku, gdy 
Wykonawca oferuje większą liczbę pobytów na budowie w tygodniu, każdy następny pobyt 
musi trwać minimum 4 godziny. 

9. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego nadzoru autorskiego inspektor nadzoru 
zobowiązany jest do współpracy z osobą/osobami pełniącymi taki nadzór w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych mu informacji i wyjaśnień 
dotyczących danego zadania inwestycyjnego, w zakresie zgodnym z przedmiotem pełnionego 
nadzoru inwestorskiego; 

11. Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy robót budowlanych 
z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na 
roboty budowlane jaką ten zawarł z Zamawiającym;  

12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez Zamawiającego 
polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy robót budowlanych mające na celu 
zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych. 
W przypadku gdyby takie skutki wywołało Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich 
roszczeń wynikających z tego faktu; 

13. W przypadku gdy zachodzi konieczność powierzenia Wykonawcy robót budowlanych 
realizacji dodatkowych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o tym pisemnie. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i 
prawne możliwości dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu na Kontrakt, oraz 
wycenę robót dodatkowych w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

B. Obowiązki szczegółowe: 

1. Sprawowanie kontroli zgodności realizowania robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem 
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

2. Wydawanie, zgodnie z zakresem prowadzonego nadzoru inwestorskiego, 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 przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

3. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót nadzorowanej branży dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywanie 
dalsze robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 



4. Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w nadzorowanej branży,  w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne 
straty materialne. 

5. Kontrola zgodności dostaw urządzeń technicznych z dokumentacją i harmonogramem oraz 
uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych. 

6. Nadzorowanie przeprowadzenia prób, badań, rozruchu urządzeń przez Wykonawcę, celem  
osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych. 

7. W trakcie realizacji nadzorowanego przez Wykonawcę zakresu robót , lub na każde inne 
wezwanie Zamawiającego, uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach 
koordynacyjnych dotyczących postępu robót budowlanych. 

8. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, zorganizowanie 
i przewodniczenia dodatkowym naradom lub innym spotkaniom, w tym dotyczącym spraw 
osób trzecich z udziałem co najmniej Inspektora nadzoru danej branży i Wykonawcy robót 
budowlanych. Sporządzenia protokołów z tych spotkań i przekazania ich w terminie 3 dni 
roboczych od dnia narady lub spotkania Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych; 

9. Analiza i opiniowanie, w zakresie  branży w jakiej wykonuje nadzór inwestorski,   
     przedstawianych do akceptacji przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramów  
     rzeczowo-finansowych realizacji robót (HRF); 
10. Uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy robót  
      budowlanych; 
11. Zgodnie z  branżą w jakiej wykonuje nadzór inwestorski - zatwierdzanie wniosków 
     materiałowych składanych przez Wykonawcę robót budowlanych, weryfikacja receptur i   
     technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dostawców.  
12. Kontrola zgodności wykonywanych robót i materiałów z dokumentacją projektową oraz   

  umową; 
13. Weryfikacji poprawności wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych badań i  

  pomiarów; 
14. Udział we wszelkich odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu,  eksploatacyjnych, 

częściowych i końcowych właściwych Inspektorów nadzoru przedmiotowych branż, których 
dotyczy odbiór;  

15. Monitorowania postępu robót , w zakresie branży w jakiej wykonuje nadzór inwestorski,             
w odniesieniu do  zatwierdzonego i obowiązującego HRF. Ustalania i określania stopnia 
zaawansowania robót, potwierdzania zakończenia części lub całości robót. Weryfikowania 
odpowiednich protokołów odbioru robót częściowych, rozliczających wykonane już roboty; 

16. Wydawania,  zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcy robót budowlanych poleceń 
podjęcia odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego postępu robót; 

17. Informowania Zamawiającego  o przypadkach, gdy postęp robót nie przebiega według HRF, 
lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF. Wskazania wpływu 
na harmonogram i termin zakończenia umowy na roboty budowlanego raz wskazaniem 
wszystkich środków, które Nadzór inwestorski zamierza podjąć względem Wykonawcy robót 
budowlanych w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. 



 
 
18. Egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych przestrzegania przepisów BHP, w tym 

właściwego zabezpieczenia Placu budowy przed dostępem osób postronnych 
19. Nadzór nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku uszkodzenia różnego 

rodzaju instalacji w trakcie wykonywania robót budowlanych. Koordynacja działań 
Wykonawcy robót budowlanych w celu szybkiego usunięcia awarii. 

20. Wykonawca, w zakresie prowadzonego nadzoru inwestorskiego,  jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją 
Zamawiającego, a stanem faktycznym terenu budowy. 

21. Wykonawca, w zakresie prowadzonego nadzoru inwestorskiego,   jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 
budowlanych i osób trzecich wywołanych realizacją umowy, w tym udzielania 
Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień, wraz z przedstawieniem 
propozycji  ich rozwiązania. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych oraz zatwierdzania protokołów odbioru elementów robót, zawierających kwotę 
płatności należną Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z  branżą w jakiej wykonuje 
nadzór  inwestorski. Zamawiający przewiduje możliwość składania przez Wykonawcę robót 
budowlanych maksymalnie  jednej faktury na kwartał. 

23. Rozliczenia umowy, w zakresie zgodnym z  branżą w jakiej wykonuje nadzór  inwestorski,   
w przypadku jej rozwiązania/odstąpienia od umowy na roboty wraz z przeprowadzeniem 
inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas wykonanych robót, w szczególności:  

a) wykonanego zakresu robót budowlanych, nie zgłoszonego przez Wykonawcę robót 
budowlanych do odbioru lub nieodebranego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) wykazania różnicy wynikającej z robót faktycznie wykonanych, a wykazanych w ostatnim 
protokole odbioru, 

c) przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących w posiadaniu 
Wykonawcy, niezbędnych do uwzględnienia w nowych materiałach przetargowych na 
wyłonienie nowego Wykonawcy robót budowlanych, 

d) czynnego udziału w przygotowaniu materiałów przetargowych w celu wyłonienia nowego 
Wykonawcy Robót Budowlanych. 

24. Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek 
w stosunku do zapisów realizowanego umowy 

25. Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami 
podwykonawców, usługodawców i dostawców Wykonawcy robót budowlanych, w przypadku 
gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę robót budowlanych 
uregulowane w terminie; 

26. Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją          
  nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań umowy na roboty przez  



  Wykonawcę robót budowlanych; 
27. Kontrola i sprawdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego     
       komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych    
       dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do użytkowania w oparciu o Prawo budowlane. 
28. Współpraca z komórkami Zamawiającego odpowiedzialnymi za kontrolę jakościową  
       realizowanych robót. 
29. Uczestnictwo w pracach Komisji odbioru końcowego inwestycji, przy udziale   
        przedstawicieli Zamawiającego. 
 
III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 
wybrane przez siebie części zamówienia,  jedną, kilka lub wszystkie.  
 
 

I.  Część I – nadzór inwestorski branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  

                urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych 

II.  Część II - nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej 

III.  Część III- nadzór inwestorski branży inżynieryjnej drogowej 

 

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Przewiduje się następujące terminy realizacji dla wszystkich części zamówienia: 

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy. 

Zakończenie robót budowlanych– do 31.12.2020 r. 

Po zakończeniu realizacji zamówienia inspektorzy nadzoru zobowiązani będą do uczestnictwa 
w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji.  

 
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp; 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert sprawował obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego na minimum  



 
 

2 zakończonych i odebranych protokołem odbioru końcowego zadaniach z zakresu 
budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.). Wartość każdej z 
usług nie może być mniejsza niż  
- dla Części I      –   2.200,00 zł netto 
- dla Części II    – 24.000,00 zł netto 
- dla Części III  – 44.000,00 zł netto 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób,                    
– tzn. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował : 
 
a) osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych, posiadającą wyższe 
wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne oraz co najmniej 5 
letnie doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie 
funkcji kierownika budowy, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
b) osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności budowlano-
konstrukcyjnej bez ograniczeń lub równoważne oraz, co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika 
budowy. 
c)  osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, 
posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne 
oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika budowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk inspektorów nadzoru przez jedną osobę. 

5. Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy, a 

w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż : 

Dla części I : 2.000,00  zł. 
Dla części II: 20.000,00 zł  
Dla części III: 40.000,00 zł 



Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część  warunek jest spełniony jeżeli 
wysokość ubezpieczenia OC Wykonawcy jest nie mniejsza niż łączna wartości OC dla 
każdej części, dla której Wykonawca składa ofertę. 

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz 
łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna . 

8. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do 
oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia. Z treści 
załączonych do ofert dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca 
spełnił. 

 

VIII. INFORMACJĘ O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, 
Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SP - wzór. 
W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną (we własnym imieniu); 

b) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze 
zm.)albo informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do 
SP – wzór).  

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 
VII.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SP - wzór, 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 

c) Wykaz wykonanych głównych usług wykonanych i zakończonych przed upływem terminu 
składania ofert dla każdej części na którą Wykonawca składa ofertę, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SP - wzór. Dowody należy załączyć tylko dla usług 
potwierdzających spełnianie wymaganego warunku. 



 
 

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
są: 
- poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie/ wykonywanie 
usługi zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231), 
- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, w którego treści 
zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 
Za główne usługi Zamawiający uzna usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub funkcji kierownika budowy, rozbudowy lub przebudowy 
obiektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny 
wykaz. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik 
nr 5 do SP - wzór. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny 
wykaz. 

d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia budowlane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SP - 
wzór. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedno wspólne 
oświadczenie. 

e) Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek będzie zsumowany z dokumentów przedłożonych przez 
Wykonawców. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania 
zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 



b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3, przedkładane przez wykonawcę kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez te podmioty. 

5. Zasady składania dokumentów potwierdzających wykazanie spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 Pzp, a także formy, w jakich te dokumenty mogą być składane określa 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231) - dalej zwane „Rozporządzeniem z dnia 
19 lutego 2013r.” 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 
lutego 2013r., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mową w ust 1 w/w 
rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

IX. INFORMACJĘ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie 
korespondencję wyłącznie na adres pełnomocnika stron. 



 
 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub drogą 

elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
przetargowej. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli prośba o 
wyjaśnienie treści SP wpłynęła do niego nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert. 
Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak również pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji przetargowej i 
będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużenie terminu składania ofert, jeżeli będzie to 
niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni 
zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację przetargową. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania 
ofert może zmienić treść specyfikacji przetargowej. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a także udostępni na stronie internetowej. 
 

 

X. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA 
SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i 
udzielania wyjaśnień są: 

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski tel. (0-52) 397-24-50; fax 396-18-66 : e-mail 
irek@gzgkchojnice.pl, mariuszs@gzgkchojnice.pl w godz. od 800 do 1400. 

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500, 
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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, zgodnie z art.85 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień do 

których nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Chojnicach i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w SP. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, 
wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
jest on zobowiązany do załączenia do oferty, w oryginale, dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia do wykonania czynności. 

6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 
8. Wszelkie poprawki wnoszone w treść oferty wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą 

ofertę. 
9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SP i zawierać: 

a)  formularz oferty, 
b)  oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. VIII niniejszej SP, 
c)  inne dokumenty, tj: 

− pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu 
Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w 
przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, 

− pełnomocnictwo do reprezentowani wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy, 

Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie (lub 
innym, spełniającym te warunki opakowaniu) w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice. 

Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób: 



 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy. 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice 
 

Oferta – Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, 
konstrukcyjnej i drogowej dla zadania p.n. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie 
aglomeracji Chojnice – etap II” 

CZĘŚĆ NR ……… 
Nie otwierać przed 20 maja 2019 r. do godz. 12:15 

 
11. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany 

należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w 
przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
14. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 

gospodarczych: 
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami 
Wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 
partnerów – winno być dołączone do oferty. 

b) W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 
d) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SP 

złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie z zapisami 
zawartymi w SP. 

e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

f) W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została 
zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia. 

15. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 



ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie 
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone 
klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone 
jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.  

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA O OTWARCIA OFERT. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia 
20.05.2019 r. do godziny 1200. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2019 r., o godzinie 1215 w siedzibie GZGK Sp. z o.o. w 
Chojnicach, ul Drzymały 14. 

XV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OFERT 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny oferty oraz liczby dni pobytu inspektorów na budowie. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 

Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3. 
5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie. 
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w Regulaminie i specyfikacji przetargowej oraz uznana zostanie za 
najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 
• wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne 
Zamawiający powyższe informacje zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  



 
 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1.  Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę 
ofertową (ryczałtową) netto i brutto, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

2.  Jako podstawę obliczenia ceny należy przyjąć szacunkową wartość projektu określoną w pkt. I 
niniejszej specyfikacji. 

3.  Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia i nie będzie 
podlegać zmianie przez okres ważności oferty. 

4.  Cenę oferty należy wpisać do formularza oferty. Cenę należy podawać w złotych polskich 
cyfrowo i słownie. 

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych 

polskich PLN. 

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

1. Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz      

     wymagane warunki podlegać będą ocenie. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

cena oferty – 60 pkt 
            ilość dni pobytu na budowie w tygodniu inspektora nadzoru  – 40 pkt  
 
A. Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :  

60                          skala do  60 pkt 

Gdzie: 
KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
CN   - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em) 
COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em ) 
 
Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 
B. Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii ilości dni pobytu na budowie inspektora 

nadzoru w tygodniu – (KI) wg wzoru: 
 

Minimum 1 dzień w tygodniu – 0 pkt 
2 dni w tygodniu                   – 10 pkt 
3 dni w tygodniu                   – 20 pkt 
4 lub więcej dni w tygodniu – 40 pkt 

 

×=
 C

 C
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NKC



Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium 
wynosi – 40 pkt 
 

Oferty, w których nie wpisano ilości dni pobytu na budowie Inspektora nadzoru, lub wpisano mniej 
niż 1 dzień w tygodniu będą odrzucane jako niezgodne z SIWZ. Ilość dni należy podać w pełnych 
dniach. 

 
C. Sposób obliczania punktów. 
Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach  
K = KC+KI 
gdzie : 
K - ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy, 
KC - ilość punktów w kategorii cena, 
KI - ilość punktów w kategorii ilości dni pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego w 
tygodniu 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt. 

Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części przedmiotu zamówienia osobno i zawrze 

umowę z Wykonawcą/ami których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów w każdej z części . 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1.    Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z 
Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór 
umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania 
Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Wzór umowy zawierający istotne postanowienia Stron stanowi załącznik nr 8 do niniejszej 
SP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 
• konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie 

zamówienia podstawowego, 
• z powodu nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 
• wystąpienia różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 
• aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 
• zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 

zamówienia, 



 
 

• ustalenia innych warunków płatności, 
• zmiany kluczowego personelu wykonawcy/ zamawiającego, 
• zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 
• podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zmieniającego zasady i 
terminy jej realizacji. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego obowiązujących przepisów, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale XVI Regulaminu udzielania zamówień do 
których nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach . 

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ. 

1. Formularz ofertowy                                                                             – załącznik nr 1  
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                 - załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu         - załącznik nr 3. 
4. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat          – załącznik nr 4. 
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 5. 
6. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień          – załącznik nr 6. 
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o braku 

przynależności do grupy kapitałowej                                                 – załącznik nr 7. 
8. Wzór umowy                                                                                       – załącznik nr 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


