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                    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 
A. Część I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 
1. Informacja o Zamawiającym. 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
4. Termin wykonania zamówienia. 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymaganych 

od Wykonawców. 
      Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
      Polskiej. 
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   
      przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do  
      porozumiewania się z Wykonawcami.  
9. Wymagania dotyczące wadium. Wysokość wadium. Forma wadium. Miejsce i sposób 

wniesienia wadium. Zwrot wadium. Utrata wadium. 
10. Termin związania ofertą. 
11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
12. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
14. Opis sposobu obliczenia ceny. 
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
      z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  
      postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
B.  Część II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1.   Oferty częściowe, umowy ramowe, zamówienia uzupełniające, oferty wariantowe,  
      możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, informacja o  
      porozumiewaniu się drogą elektroniczną, waluta w jakiej będą prowadzone  
      rozliczenia, aukcja elektroniczna, informacja w sprawie zwrotu kosztów udziału w  
      postępowaniu, informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze  
   środków Unii Europejskiej, postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania.      
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C.  Część III. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
1.   Podwykonawcy. 
2.   Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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                                                      Część I 
                       Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych   
                                              warunków zamówienia 
 
 
                                                        Rozdział 1 
                                               Nazwa i adres Zamawiającego 
 
 
1. Zamawiającym jest: 
 
                           PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
                                      Spółka z o.o. 
                                           97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 
                                           tel. 44/  683 06 30, fax  44/  683 43 77 
                                                     www.pgk-radomsko.pl 
                                           e-mail: marketing@pgk-radomsko.pl 
                                                     NIP: 772 - 010 - 01 – 76 
 
                                                        Rozdział 2 
                                                Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  
    2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r. poz. 907 z   
    późniejszymi zmianami.   
2. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
    o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie    
    art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz  
    art. 39-46  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Akty prawne mające istotne znaczenie przy opracowaniu niniejszej specyfikacji istotnych  
    warunków zamówienia: 
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z  
    09.08.2013 r. poz. 907 z  późniejszymi zmianami );  
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 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. z  2013 r. poz. 231 ); 
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego  
    kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień  
    publicznych ( Dz. U. poz. 1692 ); 
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot  
    wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania  
    ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. poz. 1735 ); 
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- Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
   w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 );  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z  
   2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. );  
- W sprawach nie uregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  
   1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ). 
 
                                                        Rozdział 3 
                                              Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia dotyczy: 

 
    Pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego  
    w ramach projektu: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji  
    Radomsko ”. Nadzór inwestorski obejmuje branże: instalacyjną, elektryczną i drogową.     
    Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „ Infrastruktura i  
    Środowisko” na lata 2007-2013 - priorytet I, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w  
    aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 
 
    Wybrany Wykonawca robót: PROBUD  Jarosław Dąbrowski  ul. Soplicy 19,   
     97- 500 Radomsko. 
    Wartość robót dla zadania A2 wg umowy: 1.466.467,50 zł brutto z VAT. 
    Wartość robót dla zadania B2 wg umowy: 2.710.242,50 zł brutto z VAT. 
 
    Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie miasta Radomska, w powiecie  
    radomszczańskim, w województwie łódzkim, na terenie osiedli: Bogwidzowy i Sucha  
    Wieś.     
    Przedsięwzięcie objęte nadzorem inwestorskim jest częścią szerszego projektu noszącego  
    nazwę: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ”. Projekt  
    obejmuje 2 kontrakty, z których kontrakt nr 1 został zrealizowany w roku 2012.  
    Przedmiotem niniejszego postępowania jest kontrakt nr 2, nad którym sprawowany będzie  
    nadzór inwestorski obejmujący zadania A2 i B2:    
 
    Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna,  
                          Przemysłowa, Ziołowa 
 
   Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót: 
 
- kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 250 (z rur PCV-U ze ścianką litą SN8 SDR-34 klasy T wg 
PN-EN 1401:1999  o średnicy Dz 200 x 5,9 mm Dz 250 x 5,9 mm łączonych na uszczelki) o 
łącznej długości L = 1 116,0 mb wraz z elementami sieci Ø 160 do granic działek o łącznej 
długości L = 224,5 mb  ( kanały sanitarne boczne z rur  kielichowych z PCV-U ze ścianką 
litą SN8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączone na uszczelki ), 
wraz z odtworzeniem nawierzchni. 
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Szczegółowy opis odcinków kanalizacji sanitarnej 
 
 

L.p. Nazwa ulicy/ lokalizacja 
pompowni/tłoczni ścieków  Rodzaj sieci Długość sieci k.s. 

(mb) 

Długość 
elementów 

sieci do granicy 
działek (mb) 

Ilość elementów 
sieci do granicy 

działek 
(szt.) 

1 ul. Jeżynowa – cała ulica Kan . sanitarna  Ø 200 552,0 0,0 0,0 
1a ul. Jeżynowa – cała ulica Elementy sieci  Ø 160 0,0 114,5 37,0 
2 ul. Pasieczna – cała ulica Kan . sanitarna  Ø 200 220,0 0,0 0,0 
2a ul. Pasieczna – cała ulica Elementy sieci  Ø 160 0,0 8,5 5,0 

3 ul. Przemysłowa   – odcinek                    
od studni P3 

Kan . sanitarna  Ø 250 234,5 0,0 0,0 

3a ul. Przemysłowa  – odcinek                     
od studni P3 

Elementy sieci  Ø 160 0,0 92,5 14,0 

4 ul. Ziołowa – cała ulica Kan . sanitarna  Ø 200 109,5 0,0 0,0 
4a ul. Ziołowa – cała ulica Elementy sieci  Ø 160 0,0 9,0 6,0 

Razem: 1 116,0 224,5 62,0 
 
Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska,  
                      Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót: 
 
- kanalizacji sanitarnej Ø 200 ( z rur PCV-U ze ścianką litą SN8 klasy wg PN-EN 1401:1999 
o średnicy Dz 200 x 5,9 mm łączonych na uszczelki ) o łącznej długości L = 2 109,0 mb wraz 
z elementami sieci Ø 160 do granicy działek o łącznej  długości L = 349,0  mb (kanały 
boczne sanitarne z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą SN 8 klasy T wg PN-EN 
1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączonych na uszczelki), kanalizacji tłocznej Ø 110 i 
125 PE o łącznej długości L = 643,0 mb oraz tłoczni ścieków P1 i P5 wraz z odtworzeniem 
nawierzchni. 

Szczegółowy opis odcinków kanalizacji sanitarnej 

 

L.p. Nazwa ulicy/ lokalizacja 
pompowni/tłoczni ścieków  Rodzaj sieci 

Długość sieci k.s.  
(mb) ilość 

pompowni (szt.) 

Długość 
elementów 

sieci do granicy 
działek (mb) 

Ilość elementów 
sieci do granicy 

działek 
(szt.) 

1 ul. Siemiradzkiego odcinek od  
studni S9/9 do S15/9 Kan. sanitarna  Ø 200 270,0 0,0 0,0 

1a ul. Siemiradzkiego odcinek od  
studni S9/9 do S15/9 Elementy sieci  Ø 160 0,0 74,5 18,0 

2 Starowiejska na odcinku                           
od ul. Partyzanckiej do lasu Kan. sanitarna  Ø 200 465,0 0,0 0,0 
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2a Starowiejska na odcinku                      
od ul. Partyzanckiej do lasu Elementy sieci  Ø 160 0,0 76,0 24,0 

2b Starowiejska na odcinku                          
od ul. Partyzanckiej do lasu Kan. tłoczna PE Ø 125 345,0 0,0 0,0 

2c Starowiejska na odcinku                       
od ul. Partyzanckiej do lasu Pompownia 1,00 0,0 0,0 

3 ul. Partyzancka na odcinku od  
studni S5/1 do S9/3 Kan. sanitarna  Ø 200 301,0 0,0 0,0 

3a ul. Partyzancka na odcinku od  
studni S5/1 do S9/3 Elementy sieci  Ø 160 0,0 17,5 7,0 

4 ul. Strażacka na odcinku od studni 
S1/1 do S7/4 oraz SR1 do S4/8 Kan . sanitarna  Ø 200 291,0 0,00 0,0 

4a ul. Strażacka na odcinku od studni 
S1/1 do S7/4 oraz SR1 do S4/8  Elementy sieci  Ø 160 0,0 74,5 17,0 

4b ul. Strażacka na odcinku od tłoczni 
P1 do studni SR1 Kan. tłoczna PE Ø 110 298,0 0,0 0,0 

4c ul. Strażacka Pompownia 1,00 0,0 0,0 
5 ul. Strzałkowska na odcinku od 

studni S2/1 do S4/2 oraz od 
Pompowni P1 do studni S14/1 

Kan . sanitarna  Ø 200 782,0 0,0 0,0 

5a ul. Strzałkowska na odcinku od 
studni S2/1 do S4/2 oraz od 
Pompowni P1 do studni S14/1 

Elementy sieci  Ø 160 0,00 106,5 25,0 

Razem: k.s = 2 109,00 
    k.t =    643,00     
    pom. = 2 

349,0 91,0 

 
 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają  
     następujące dokumenty: 
 
- dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część I,  
- dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część II, 
-  dokumentacja badania gruntowo – wodne  os. Sucha Wieś część I, cześć II, 
-  dokumentacja sterowanie i monitoring przepompowni ścieków, 
-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha  
   Wieś - część I, 
-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha  
    Wieś - część II, 
-  kosztorysy - przedmiary robót os. Sucha Wieś, 
-  decyzje administracyjne os. Sucha Wieś, 
-  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I i II, 
-  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy – część I, 
-  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy –  część II - elementy sieci, 
-  dokumentacja - opinia geologiczna  oś. Bogwidzowy, 
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-  dodatkowe wyjaśnienia i informacje dla budowy ks. w ul. Pasiecznej, 
-  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I, 
-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   
   os. Bogwidzowy, 
-  kosztorysy - przedmiary robót os. Bogwidzowy, 
-  decyzje administracyjne os. Bogwidzowy. 
 
3. Zakres nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadań A2 i B2: 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie nadzorował prace budowlane w odstępach 
czasowych zapewniających skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu w 
okresie trwania prac budowlanych na każde uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub 
Zamawiającego w terminie 1 dnia od powiadomienia. Zakres usługi obejmuje czynności 
określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. nr 
243, poz. 1623 z późn. zm. ).     
 
4. Zakres usługi obejmuje następujące etapy: 
 
I.  Etap realizacji budowy 

W trakcie realizacji budowy inspektorzy nadzoru budowlanego są zobowiązani i uprawnieni 
do: 

1. Prowadzenia od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego 
profesjonalnego i kompleksowego nadzoru budowlanego nad prowadzonymi robotami 
budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz odrębnych obowiązków nałożonych przez Zamawiającego, określonych w 
SIWZ, a przede wszystkim do kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją 
budowlaną i pozwoleniem na budowę; 
2. Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy oraz 
wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w Umowie na roboty, a niezbędnych 
do realizacji inwestycji; 
3. Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji budowlanej oraz praktyką inżynierską i 
obowiązującymi przepisami prawa;            
4. Stawiania się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od 
powiadomienia, a w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania w ciągu 8 godzin; 
5. Uczestniczenia w cotygodniowych naradach ( w razie konieczności częstszych )  
dotyczących postępu prac, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich stron 
zaangażowanych w realizację Umowy na roboty ( Wykonawca, Jednostka Realizująca 
Projekt, MAO, projektant, inspektorzy nadzoru budowlanego, ewentualnie inni uczestnicy 
procesu realizacyjnego) jak również uczestniczenia w przygotowaniu protokołów, notatek i 
innych dokumentów powstałych w trakcie narad; 
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6. Uczestniczenia w innych naradach i spotkaniach z Zamawiającym oraz zaangażowanymi 
stronami (m.in. przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), w 
trakcie których rozwiązywane będą wszelkie sprawy związane z realizacją Projektu; 
7. Prowadzenia bieżącej kontroli wykonywania Umowy na roboty budowlane, monitorowanie 
postępu rzeczowego i finansowego robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi harmonogramami i zdefiniowanymi 
wskaźnikami; 
8. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy; 
9. Kontroli wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służby geodezyjne; 
10. Wydawania Wykonawcy poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, 
dotyczących m.in. usuwania nieprawidłowości i zagrożeń, wykonywania prób i badań, w tym 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych; 
11. Udzielania Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich dostępnych wyjaśnień 
dotyczących prowadzonych prac; 
12. Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej 
organizacji ruchu; 
13. Opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w zakresie ewentualnego 
podwykonawstwa i rekomendowanie Zamawiającemu Podwykonawców do akceptacji; 
14. Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego 
oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta o każdym przypadku stwierdzenia błędów, 
braków, odstępstw, niejasności, sprzeczności i innych wad w dokumentach projektowych; 
15. Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 
wymogami Umowy; 
16. Proponowania zmian w dokumentacji budowlanej, które mogą się okazać konieczne lub 
zalecane w trakcie budowy; 
17. Zatwierdzania materiałów budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów 
niezgodnych z dokumentacją techniczną, zapisami Umowy, materiałów uszkodzonych lub nie 
posiadających wymaganych certyfikatów; 
18. Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów ( dotyczy terenu budowy ); 
19. Stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę; 
20. Dokonywania bieżących kontroli zagęszczenia gruntu, potwierdzonych wpisem w  
prowadzonym przez Wykonawcę rejestrze; 
21. Ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawcy oraz odnotowaniem w Dzienniku 
Budowy; 
22. Kontroli i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
23. Dokonywania obmiaru wykonanych robót; 
24. Sprawdzania i zatwierdzania przygotowanych przez Wykonawcę kompletnych  
dokumentacji  powykonawczych i weryfikacja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
25. Uczestniczenia w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach urządzeń i 
wyposażenia oraz w odbiorach technicznych; 



                     
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„ Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn:  
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach     
                   Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

26. Dokonywania odbiorów technicznych robót – sprawdzanie zestawień ilości i wartości 
wykonanych robót ( protokół częściowego wykonania i odbioru robót lub innych 
dokumentów ) będących podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę; 
 27. Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją 
projektową a stanem faktycznym na terenie budowy; 
28. Wnioskowania o akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie zmiany kadry 
wykonawczej robót, odpowiedzialnej za kierowanie pracami ( na inne osoby niż wskazane w 
ofercie ); 
29. Uczestniczenia w rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy i przygotowaniu stanowiska w 
odniesieniu do tych roszczeń; 
30. Sporządzania protokołów konieczności z przedmiarami robót, kosztorysami 
inwestorskimi do ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych, 
uczestniczenia w negocjacjach z Wykonawcą oraz udzielania wyjaśnień w tym zakresie, m.in. 
na potrzeby WFOŚiGW, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; 
31. Sprawdzania kosztorysów ofertowych Wykonawcy na roboty nieprzewidziane Umową 
podstawową; 
32. Sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 
określania zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz niezwłocznego 
powiadamiania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji; 
33. Dokonywania odbiorów technicznych wszystkich robót objętych umowami przed 
przystąpieniem do ich komisyjnego odbioru końcowego; 
34. Przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru, dostarczenia 
ich przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru oraz uczestnictwo w 
odbiorze robót; 
35. Rozliczania Umowy na roboty budowlane, również w przypadku jej wymówienia; 
36. Sporządzania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu 
wymaganych przez Zamawiającego oraz procedurą wdrażania projektów z dofinansowaniem 
z Programu Operacyjnego „ Infrastruktura i Środowisko ”, narzuconych przez WFOŚiGW, 
MŚ i MRR; 
37. Udziału w sporządzaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i 
procedury wdrażania projektów z dofinansowaniem z POIiŚ; 
38. Udziału w rozpatrywaniu wszelkich skarg, wniosków i roszczeń wywołanych realizacją 
Projektu, w tym. m.in. ze strony mieszkańców; 
39. Udziału w kwalifikacji kosztów ( zgodnie z wnioskiem i Umową o dofinansowanie ) oraz 
udziału w sporządzaniu odpowiedzi na pisma Instytucji Wdrażających, Pośredniczących i 
zarządzających PO „ Infrastruktura i Środowisko ”; 
40. Informowania o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz 
podejmowania działań naprawczych i zapobiegawczych; 
41. Wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w Umowie, które 
okażą się konieczne do prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z wytycznymi PO 
 „ Infrastruktura i Środowisko ” oraz warunkami Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. 
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II.  Etap po zakończeniu robót budowlanych 

Nadzór Inwestorski po zakończeniu robót budowlanych sprawdzi gotowość obiektu do 
dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z weryfikacją i 
akceptacją wszystkich niezbędnych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę. 
W  okresie zgłaszania wad/okresie gwarancji/okresie rękojmi do zadań Nadzoru  
Inwestorskiego należeć będzie, m.in.: 
1. Finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
2. Nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 
3. Dokonywanie okresowych przeglądów stanu wykonanych robót; 
4. Poświadczanie usunięcie stwierdzonych wad przez Wykonawcę; 
5. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub  
    arbitrażowych, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 
6. Sprawdzanie i potwierdzanie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego  
    komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych   
    dokumentów oraz udział w odbiorze pogwarancyjnym; 
7. Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez  
    Wykonawcę/Wykonawców robót po ich zakończeniu; 
8. Dokonanie rozliczenia końcowego Umowy; 
9. Sporządzenie protokołu odbioru ostatecznego robót. 
 
III.  Wymagania dotyczące sprawozdawczości i monitorowania 

Nadzór Inwestorski ma obowiązek przygotowywania we współpracy z przedstawicielami 
Zamawiającego (MAO, JRP) sprawozdań i raportów określonych w Umowie o 
dofinansowanie zadania ze środków UE, zgodnie z wytycznymi w zakresie 
sprawozdawczości PO „ Infrastruktura i Środowisko ” w terminach wymaganych przez 
instytucje dofinansowującą. 
 
IV.  Ograniczenia uprawnień Nadzoru Inwestorskiego 

    Nadzór Inwestorski nie ma prawa do: 
1. Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy na roboty bez zgody  
    Zamawiającego; 
2. Zwalniania Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności  
    wynikających z Umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym; 
3. Ograniczania bądź rozszerzania Wykonawcy zakresów robót lub przekazywania robót  
    innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach, bez  
    uzgodnienia z Zamawiającym; 
4. Polecania Wykonawcy wykonywania robót wykraczających poza zakres przedmiotu  
    zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym; 
5. Podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem,  
    a w szczególności Prawem zamówień publicznych, Prawem budowlanym oraz Kodeksem  
    cywilnym. 
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V. Personel Nadzoru Inwestorskiego 

W celu właściwego wykonywania swych zadań i zobowiązań Nadzór Inwestorski powinien 
dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem, zdolnym do wykonywania swoich 
obowiązków zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz SIWZ, w tym: 
 
 Inspektorem nadzoru branży sanitarnej; 

 Inspektorem nadzoru branży elektrycznej; 

 Inspektorem nadzoru branży drogowej. 
 
Jeden z w/w inspektorów powinien wykonywać funkcje koordynatora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Nadzór Inwestorski będzie wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, a w 
szczególności będzie: 
1. dokumentować decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzone w  
    protokołach częściowych odbioru robót; 
2. dbać o kompletność i prawidłowość przygotowanej dokumentacji; 
3. potwierdzać wyłącznie kwoty, które bezsprzecznie są należne Wykonawcy robót,  
    dokonując wszelkich kalkulacji w oparciu o warunki Umowy i zasady oszczędnego  
    gospodarowania środkami publicznymi; 
4. dbać o bezwzględną zgodność z prawem realizowanych działań i zadań; 
5. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego powinni być obecni na terenie budowy w trakcie  
    prowadzonych robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru.  
    W trakcie swego pobytu na terenie budowy Inspektorzy mają obowiązek dokonywania  
    przeglądu Dziennika Budowy oraz każdorazowego potwierdzania swojej obecności  
    stosownym wpisem. Inspektorzy maja prawo dokonywania zapisów przeprowadzonych  
    czynności wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru; 
6. podczas nieobecności któregokolwiek z Inspektorów, spowodowanej np. urlopem lub  
    chorobą, wymagane jest jego zastępstwo na czas nieobecności dla uniknięcia opóźnień i  
    przestojów w realizacji robót umownych. Wspomniane zastępstwo powinno zostać  
    zaproponowane Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, celem jego  
    zaaprobowania przez Zamawiającego. 
 
VI. Materiały wyjściowe do wykonania obowiązków pełnienia funkcji nadzoru   
      inwestorskiego 

    Wybrany Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego po podpisaniu umowy następujące    
     materiały:  
   - 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej, 
   - kserokopię decyzji pozwolenia na budowę, 
   - kserokopię umowy zawartej z Wykonawcą robót wraz z ofertą Wykonawcy robót, 
   - inne posiadane przez Zamawiającego dokumenty, informacje dotyczące przedmiotowej  
      inwestycji. 
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UWAGA! 
W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oraz poprawnego sporządzenia oferty, 
zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową, z terenem realizacji 
robót poprzez oględziny całego terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotu 
zamówienia, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług. 
Podczas wizji lokalnej Wykonawca może zapoznać się szczegółowo z całym terenem, na 
którym planowana jest realizacja inwestycji a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
wątpliwości Wykonawca powinien złożyć zapytania do Zamawiającego, które wykluczą 
ewentualne roszczenia z tytułu błędnego skalkulowania ceny. 
Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy będzie możliwe w dni robocze do poniedziałku do 
piątku w godzinach 800 - 1400

 po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu                             
Wodociągów i Kanalizacji Panem Robertem Koselą tel. kom. 507 110 652 lub Z-cą 
Kierownika ZWK ds. technicznych Panem Adamem Wierzyckim tel. kom. 508 959 417 daty 
takiej wizyty.  
 
5. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 71520000 -9 –    
    Usługi nadzoru budowlanego.   
 
                                                             Rozdział 4 
                                                   Termin wykonania zamówienia 
 
      Termin wykonania zamówienia dla zadania A2 i B2: 
    - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, 
    - zakończenie: 30.05.2015 r. 
 
                                                            Rozdział 5 
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
   tych warunków 
  
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 
 
    1] spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 
  
    a/.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
        przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie  
        Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny. 
 
    b/.posiadania wiedzy i doświadczenia. 
        W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować  
        realizację przynajmniej dwóch usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy  
        realizacji robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości  
        równej lub przekraczającej 2,5 mln zł brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed  
        upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  
        tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na  
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       rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały  
       wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
       Dowodami tymi zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 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, poz. 231 ) są: poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z  
       uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie  
       uzyskać poświadczenia. 
       W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości  
       Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że  
       zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający  
       może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były  
       wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio  
       Zamawiającemu.  
       Dowody wskazujące czy usługi zostały wykonane w sposób należyty winny dotyczyć  
       robót budowlanych wymienionych w wykazie. Zamawiający nie żąda informacji o  
       usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.  
  
 c/. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
      wykonania zamówienia. 
      W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający  
      nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest  
      wykazać w sposób szczególny. 
      Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia   
      zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami  
      zdolnymi do wykonania zamówienia w następujących specjalnościach: 
 
 a)  jedną osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora robót branży sanitarnej  

  posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.  
  1409 z poźn. zm. ) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych oraz wodociągowych  
  i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w zakresie wymaganym do realizacji zadania lub   
  odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej    
  obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w  
  zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.  

      Doświadczenie zawodowe – minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku   
      kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. 
      Informacja ta winna zawierać: 
    - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), 
    - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, 
    - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót  
       i/lub inspektora nadzoru. 
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     b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora robót branży elektrycznej   
         posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.  
        1409 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
         instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez  
         ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie  
         wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami  
         budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. 
         Doświadczenie zawodowe – minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku   
         kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. 
         Informacja ta winna zawierać: 
      -  przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), 
      -  podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, 
      - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót  
         i/lub inspektora nadzoru. 
  
     c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora robót w branży drogowej  
         posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r.  
         poz. 1409 z późn. zm. ) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez  
         ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały  
         wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do  
         kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego  
         zamówienia.  
         Doświadczenie zawodowe – minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku   
         kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. 
         Informacja ta winna zawierać: 
      - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), 
      - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, 
      - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót  
         i/lub inspektora nadzoru. 
 
    UWAGA! 
1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które realizować będą     
    niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełni łącznie wymagania dla każdej z  
    łączonych funkcji.  
 2. Tam gdzie w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach,  
    należy rozumieć uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1   
    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. )   
    lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie  
    wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane  
    obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  
    Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane  
   oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach  
   członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ).       
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   d/. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
    Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 
  - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
    związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 100.000,00 zł ( słownie:  
    sto tysięcy złotych ), a w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego, że  
    Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
    działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
     UWAGA! 
     Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca  
     przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.  
 
2] Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Nie może również  
    podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których  
    mowa w art. 24 ust. 1 ustawy podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca  
    wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy o ile  
    podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.  
 
    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
     z art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:  
 
a/. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
b/. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  
     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,   
     wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
c/. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
     że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał  
     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  
     lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie  
     wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
d/. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  
     Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega   
     z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że   
     uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  
     płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  
     wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
e/. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
     ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
     składania ofert, 
 f/. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
     ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
     składania ofert, 
g/. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
     ust.1 pkt 10 i 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż  
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     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
h/. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcy, o której mowa  
     w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. W sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy  
     kapitałowej składa informację o braku przynależności do takiej grupy. 
 
2. Zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  
    potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach  
    finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi  
    stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że  
    będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  
    przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów  
    do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  
    wykonaniu zamówienia. Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów  
    winny wynikać następujące okoliczności: 
  - jaki jest zakres dostępnych zasobów, 
  - jaki będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, 
  - charakter stosunku, który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
  - jaki jest zakres i czas udziału innego podmiotu przy realizacji zamówienia.   
3. Jeżeli Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków, o których  
    mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach  
    określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części   
    zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w  
    rozdziale 6 ust.1 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 SIWZ.   
4. Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w  
    rozdziale 6 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w  
    postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy  
    Wykonawca spełnia wszystkie w/w warunki.  
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w  
    postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń 
    i dokumentów wg metody „ spełnia/nie spełnia ”. 
 
                                                        Rozdział 6 
              Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców,  
             potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu   
        
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w rozdziale 13 i formie  
    określonej w rozdziale 11 SIWZ ofertę składającą się z:  
1) Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we  
    wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  
2) Oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków  
    określonych w rozdziale 5 ust.1 pkt 1] SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
    nr 2 do SIWZ.   
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
    na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wzór  
    oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.   
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 4) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o  
     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  
     ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2  
     ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
     ofert. 
 5) Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
     że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał  
     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  
     lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie  
     wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 6) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  
     Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie  
     zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,  
     że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  
     płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu –  
     wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
      ust.1 pkt 4-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż  
      6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
 8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
      ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż  
      6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 9) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
      ust.1 pkt 10 i 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż  
      6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
10) Wykazu wykonanych usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót  
      budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich trzech  
      lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
      krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  
      podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy  
      zostały wykonane należycie.  
      Wykaz należy przygotować w oparciu o warunki i wymagania Zamawiającego    
      określone w Rozdziale 5 ust.1 pkt 1] lit.b SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku  
      nr 4 do SIWZ. 
11) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  
       odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami  
       budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  
       doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  
       wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi  
       osobami, potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale 5 
       ust. 1 pkt 1] lit c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.  
12) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że  
      Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
      działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Informację należy przygotować  
      stosownie do treści postanowień Rozdziału 5 ust. 1 pkt 1] lit d SIWZ.   
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13) Wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór  
       wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.  
14) Zaparafowanego przez Wykonawcę projektu umowy. Wzór projektu znajduje się w  
      załączniku nr 7 do SIWZ.  
15) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
      16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie   
      należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ.   
16) Dowód wniesienia wadium. 
 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
    Polskiej, zamiast dokumentów:  
1) o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1:  
    a) pkt 4-6 i 8 - 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; 
    -  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i  

  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  
  na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  
  organu; 

     -  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
    b) pkt 7 i 9 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego  
    miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie   
    określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy. 
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b, powinny być  
    wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
    Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit.a tiret drugie, powinien być wystawiony nie  
    wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma  
    siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w ust. 2,   
     zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także  

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem  
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 3 
stosuje się odpowiednio.  

5. 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.    
6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za  
    zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na  
     maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.  
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8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na  
    język polski.  
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia  
    Prezesa Rady Ministrów z 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. z 2013 r., poz. 231 ); 
 
                                                              Rozdział 7 
                           Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( w rozumieniu art. 23   
    ustawy Prawo zamówień publicznych ).  
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  
    udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  
    w sprawie zamówienia. 
3) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji musi być wystawione zgodnie z  
    wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli  
    każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w  
    Rozdziale 6 ust. 1: 
a) pkt 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15), 
    dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  
     odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 
                                                       Rozdział 8 
     Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
     przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych   
                                        do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
8.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków  
      określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej ( art. 9 ust. 1 i 2  
      ustawy Pzp ). 
8.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
8.3 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz  
      pytania kierowane do Zamawiającego, Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 
 a/. pisemnie na adres:   
 
                         PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
                                           Spółka z o.o. 
                                     97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 
                                                 Nr sprawy: 214798-2014 
 
 b/. faksem pod numer 44/ 683 43 77, z wyłączeniem złożenia oferty, załączników do  
      oferty, uzupełnianych dokumentów i wyjaśnień, dla których wymagana jest forma  
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     pisemna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem, każda  
     ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,  
     wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  
8.4 Godziny pracy przedsiębiorstwa: poniedziałek - piątek: 7:00 – 15:00.  
8.5 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich    
      wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem  
      przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w punkcie       
      8.3 a.      
8.6 Zapisy określone w pkt 8.3 b nie dotyczą środków ochrony prawnej, uzupełnianych  
     dokumentów i wyjaśnień. Za datę ich wniesienia uważany będzie dzień ich wpłynięcia do  
      Zamawiającego w formie pisemnej. 
8.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na  
      kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania  
      pisemności postępowania. 
8.8 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
8.9  Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
 
 - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 
stanowisko:                                             Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
imię i nazwisko:                                      Robert Kosela 
tel:                                                            44/  682-47-37,  tel. kom. 507 110 652 
fax:                                                           44/  683-43-77 
uwagi:                                                      od poniedziałku do piątku 
                                                                 w godz. 7ºº - 15ºº 
 
- w sprawach związanych z procedurą przetargową: 
stanowisko:                                             Specjalista d/s Zamówień Publicznych 
imię i nazwisko:                                      mgr Tomasz Bąk 
tel:                                                            44/  683-06-30 wew. 45, tel. kom. 501 144 147 
fax:                                                           44/  683-43-77 
uwagi:                                                      od poniedziałku do piątku 
                                                                 w godz. 7ºº - 15ºº 
 
                                                        Rozdział 9 
                                             Wymagania dotyczące wadium 
 
Wysokość wadium 
 
9.1 Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść  
      wadium w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych ). 
9.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  
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      Forma wadium 
 
 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
    1) pieniądzu;  
    2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
        kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
    3) gwarancjach bankowych; 
    4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
    5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
        z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości        
       ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ).  
 
      Miejsce i sposób wniesienia wadium 
 
9.4 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  
      Zamawiającego: 
 
        Bank PEKAO S.A., konto nr 36124031321111000029671261 z dopiskiem:  
                     „ Wadium na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego ”  
 
 9.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu  
       składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 
 9.6 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w ust. 9.3 ppkt 2)-5),  
       wówczas Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium  
       razem z ofertą. 
       Dokument gwarancji lub poręczenia stanowiący formę wadium musi zawierać  
       w swojej treści stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie  
       pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów  
       zawartych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości  
       gwarantowanej kwoty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do  
       zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie  
       może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych  
       warunków lub czynności. Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta  
       może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o przyczynach zatrzymania wadium  
       oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w  
       imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania.       
 9.7 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do  
       oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu  
        przelewu należy wpisać: „ Wadium na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego ”. 
 9.8 Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 9.9 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje  
       wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
9.10 Wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z  
        prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby  
        Zamawiającego. 
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       Zwrot wadium 
 
9.11 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze  
        najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,  
        którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.     
9.12 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający  
        zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.  
9.13 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał  
        ofertę przed upływem terminu składania ofert.  
 
       Utrata wadium 

 
9.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  
        została wybrana:  
    -  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
        określonych w ofercie; 
     -  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  
        leżących po stronie Wykonawcy. 
9.15 W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych  
        zawarte w art. 45 i 46 Pzp. 
 
                                                         Rozdział 10 
                                                      Termin związania ofertą 
 
10.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,  
        licząc od dnia składania ofert włącznie. 
10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  
        związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 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. 
10.4 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  
        przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
        z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
10.5 Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty  
        najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia    
        dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
10.6 Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg  
        terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 
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                                                               Rozdział 11 
                                         Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
        i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
11.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną wg wymagań określonych w  
        niniejszej SIWZ. 
11.3 Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać  
        następujące wymogi: 
    a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.  

   na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
    b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 
        ( również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach ) muszą być podpisane; 
      - za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) 
        upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
        określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
        organizacyjnej. 
    c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone  
        Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do   
        reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału  
        lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
    d) wszystkie dokumenty i oświadczenia mogą być składane w formie oryginału lub kopii  
        poświadczonych klauzulą „ za zgodność z oryginałem ” przez Wykonawcę lub  
        właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz  
        muszą być one sporządzone w języku polskim bądź przetłumaczone na język polski.  
11.4 Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty ( i w załącznikach do  
        oferty ) muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę(-y)  
        upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub mające Pełnomocnictwo. 
11.5 Określone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę,  
        powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 
11.6 Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z  
        tłumaczeniem na język polski. 
11.7 Zaleca się, aby: 
     - każda zapisana strona oferty ( wraz z załącznikami do oferty ) była parafowana i  
        oznaczona kolejnymi numerami, 
     - kartki oferty były trwale spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe  
        zdekompletowanie oferty.  
11.8 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje,     
        stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   
        nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert,    
        w sposób nie budzący wątpliwości złożyć na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do  
        SIWZ ) w punkcie 11 stosowne zastrzeżenie.  
        Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie   
        całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich   
        ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 
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11.9 Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego -   
        sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku 
        ul. Stara Droga 85. 
    A. Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować i opisać  
        według wzoru: 
 
                             PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
                                         Spółka z o.o. 
                                           97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 
 
            Oferta w postępowaniu na: „ Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego ” 
                             Nie otwierać przed dniem 04.07.2014 r., godz. 1310 

 
     B. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres   
          Wykonawcy. 
          W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem  
          adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  
11.10 Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem,  
          bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia ofert.   
11.11 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.  
11.12 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
          oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
 
11.13 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do  
    złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o  
    wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak  
    składana oferta tj. w dwóch kopertach ( zewnętrznej i wewnętrznej ), odpowiednio  
    oznakowanych z dopiskiem „ ZAMIANA ”.   
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ ZAMIANA ” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty  
    Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury   
    dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.    
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z   
    postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad          
    jak wprowadzanie zmian i poprawek ) z napisem na zewnętrznej kopercie   
    „ WYCOFANIE ”. 
    Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po  
    stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi   
    ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.   
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                                                                Rozdział 12 
               Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji  
                                                istotnych warunków zamówienia 
 
12.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  
        istotnych warunków zamówienia.  
12.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem  
        terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do   
        Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego   
        terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie  
        terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może  
        udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
12.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,  
        o którym mowa w pkt 12.2, po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek  
        o wyjaśnienie treści siwz bez rozpoznania.  
12.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym  
        przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie  
        internetowej www.pgk-radomsko.pl ( na której została zamieszczona specyfikacja ). 
12.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
12.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania  
        ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę  
        specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym  
         przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.pgk-radomsko.pl.  
12.7  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
         nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy   
         czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  
         i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków           
        zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.pgk-radomsko.pl.   
12.8 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  
        jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią  
        SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy  
        odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.        
12.9 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,  
        Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na  
        wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.  
 
                                                     Rozdział 13 
                               Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
13.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Przedsiębiorstwa    
        Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85 w nieprzekraczalnym terminie  
        do dnia 04.07.2014 r., do godz. 1300. Za termin złożenia oferty przyjmuje  
        się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  
13.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.07.2014 r., o godz. 1310  w siedzibie  
        Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85 – pokój   
        numer 106.  
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13.3 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia   
        ofert.  
13.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  
        przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
13.5 Otwierając oferty, Zamawiający poda nazwy ( firmy ) oraz adresy Wykonawców, którzy  
        złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,  
        warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach. 
13.6 Informacje, o których mowa w pkt 13.4 i 13.5 przekazuje się niezwłocznie  
        Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
                                                      Rozdział 14 
                                           Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego  
    zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi  
    czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 
2. Cenę oferty za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania A2 i zadania B2 należy  
    przedstawić w „ Formularzu ofertowym ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, która  
    stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.  
3. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto ( z VAT ) za  
    pełnienie nadzoru inwestorskiego za wykonanie całego zamówienia obejmującego zadanie  
    A2 i zadanie B2.  
4. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę nie ulega zmianie przez okres ważności  
    umowy i pozostaje niezmienna do zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia.  
5. Cenę należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami prawa  
    ( ustawa o podatku od towarów i usług ). 
6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego  
    Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  
    dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej  
    oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  
    wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.    
7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich ( PLN ) z dokładnością do  
    dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U.  
    Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 
    ( Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 
8. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.  
9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.  
    Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w  
    projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
10. Zamawiający poprawia w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp:  
 a) oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki, co do 
     których nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub                             
     niewłaściwego doboru słów dotyczące wyrazów: 
  -  widoczna mylna pisownia wyrazów, 
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  -  błąd gramatyczny, 
 b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  
     dokonanych poprawek, 
 c) 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. 
11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek  
      na poczet wykonania zamówienia. 
 
                                                       Rozdział 15 
         Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,                 
                      wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego  
    rozpatrywania jeżeli: 
 -  oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, 
 -  z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne  
    określone niniejszą SIWZ, 
 -  złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
 -  oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 
 -  wniesiono poprawnie wadium,  
 -  Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.   
2. Jedynym kryterium oceny ofert za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego obejmującego  
    łącznie zadanie A2 i zadanie B2 jest cena oferty – 100%.  
3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 100. Pozostałe oferty zostaną  
    przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa  
    oferty w kryterium cena oferty.  
     
      liczba   Cn  

zdobytych             =          -----   x  100 pkt   x  waga kryterium 100% 
      punktów   Cb 
 
      gdzie: 

Cn     – cena  najniższa wśród ofert nie odrzuconych 
Cb     – cena oferty badanej 
100    –  wskaźnik stały 
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny 
 

4. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie  
    przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak  
    otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.  
    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość  
    punktów.  
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  
    wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ  
    i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
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                                                       Rozdział 16 
          Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty  
                     w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób  
    określony w art. 94 ustawy Pzp.  
2. Do umów mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie  
    stanowią inaczej. 
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu  
    związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty  
    przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy  
    na warunkach określonych w złożonej ofercie.  
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w  
    sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  
    pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą  
    przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.    
 
                                                            Rozdział 17 
                Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia  
     publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i  
     wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej. 
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem  
    postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik  
    nr 7 do SIWZ. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w  
    przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,  
    związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie  
    zmiany wysokości stawki podatku VAT ).   
    W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto   
    pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku  
    obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku  
    wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 9 projektu umowy. 
7. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze  
    podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
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                                                      Rozdział 18 
        Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku          
        postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Środki ochrony prawnej ( odwołanie, skarga do sądu ) w niniejszym postępowaniu  
    przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
    uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku  
    naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również  
    organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony  
    prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.   
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 
    W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 
a) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego, lub 
b) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na  
    które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie, Wykonawca może w terminie  
    przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego.  
    W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność  
    albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.  
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  
    której zarzuca się niezgodności z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie  
    zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające  
    wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie:    
a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego  
    wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub 
b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę  
     jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się  
     w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  
     lub SIWZ na stronie internetowej określonej w rozdziale 1 ust.1 niniejszej SIWZ.   
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6, pkt 7 niniejszej SIWZ wnosi się  
     w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  
     można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego  
     wniesienia.  
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o  
     wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niź w terminie:  
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o  
     udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie  
     Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.    
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10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  
      elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za  
      pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do  
      wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed  
      upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie lub faksem.  
12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym  
      powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę  
      Odwoławczą. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub  
      postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  
      związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę  
      Odwoławczą.  
15. Kopię odwołania Zamawiający: 
  a) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o  
      udzielenie zamówienia; 
  b) zamieści również na stronie internetowej określonej w rozdziale 1 ust.1 niniejszej SIWZ,  
      jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,  
      wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od  

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby  
      Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem  
      elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego  
      kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie  
       zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.  
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania  
      odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.  
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI   
      Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony  prawnej ”, art. od 179 do198g  Prawa  
       zamówień publicznych. 
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                                      Część II 
 
      Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych  
                          warunków zamówienia 
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                                        Część II 
 Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych  warunków zamówienia 
 
                                                             Rozdział 19 
 
    Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
                                                       Rozdział 20 
 
    Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,  
    jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
                                                       Rozdział 21 
 
    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, 
    po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie 
    takich zamówień. 
 
    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
                                                       Rozdział 22 
 
    Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim    
    muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
 
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
                                                       Rozdział 23 
 
    Informacje dotyczące możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania  
    zamówienia. 
 
    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
 
                                                       Rozdział 24 
 
    Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli  
    Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
 
    Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
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                                                   Rozdział 25 
 
    Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia    
    między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  
    w walutach obcych. 
 
   Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w    
   złotych polskich. 
                                                        Rozdział 26 
 
                                  Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.   
                                                   Rozdział 27 
 
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 
zwrot. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
                                                   Rozdział 28 
 
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii 
Europejskiej. 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu pn.: „ Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ”, ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
Program: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
 
Oś priorytetowa: I – Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
Działanie: 1.1  – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 
 
Numer umowy: POIS.01.01.00-00-014/13-00 zawarta w Łodzi dnia 25.03.2014 r.  
 
                                                   Rozdział 29 
 
 Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i  
     informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie   
     zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 
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2.  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po  
     dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
3.  Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 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.  
4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie według  

poniższych zasad: 
a/. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku, 
b/. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i  
     informacji, 
c/. udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego,  
d/. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie  
     godzin jego pracy – urzędowania, 
e/. Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za  
     pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu. 
5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą,  
     faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych  
     przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym  
    Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  
6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający  
    wykonuje odpłatnie ( 0,30 zł za 1 stronę ). 
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień  
    publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w  
    sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. 2010 r.  
    Nr 223, poz. 1458 ) oraz Kodeks Cywilny.    
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                                      Część III 
 
      Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych  
                          warunków zamówienia 
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                                           Część III 
   Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
      
                                                     Rozdział 30 
                                                         Podwykonawcy 
 
 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonej części zamówienia podwykonawcom.  
     W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie  
     ( załącznik nr 6 do SIWZ ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć  
     podwykonawcom. Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego  
     wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotowego zamówienia.  
 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował  
     realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć  
     Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy, projekt umowy o  
     podwykonawstwo. 
 3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  
     podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy uważa się za  
     akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   
 4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za  
     swoją własną. 
 5. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i  
     zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za   
     działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były  
     one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  
 
                                                     Rozdział 31 
                                             Wykaz załączników do SIWZ 
 
       Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
  1)  Formularz Ofertowy  - załącznik nr 1;  
  2)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych  
       w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2; 
  3)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1   
       ustawy Pzp - załącznik nr 3;  
  4)  Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług - załącznik nr 4; 
  5)  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 5; 
  6)  Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom -  
        załącznik nr 6; 
  7)  Projekt umowy - załącznik nr 7;  
  8)  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8.  
  9)  Dokumenty określające szczegółowy zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.                                                                                                                           
                                                                                                                         ZATWIERDZIŁ: 
                                                                                                                P R E Z E S 
                                                                                                             Zarządu Spółki 
                                                                                                           Wiesław Kamiński                                 
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                                                                                                             Załącznik Nr 1 do SIWZ 
  
                      
 
                                 FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
A.  ZAMAWIAJĄCY: 
 
                               PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
                                            Spółka z o.o. 
                                              97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 
                                            tel. 44/ 683 06 30, fax  44/ 683 43 77 
                                                         www.pgk-radomsko.pl 
 
 
B.  WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1  
 

  

2  
 

  

 
 
C. OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Nazwa firmy 
Adres 

 

Imię i nazwisko 
Adres 

 

Nr telefon  
Nr faksu  

 
                  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z 
09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami ), na:  
 
             Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania   
             inwestycyjnego w ramach projektu pod nazwą: 
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           „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 
          Kontrakt 2 
          Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna,  
                                Przemysłowa, Ziołowa 
          Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego,  
                                Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ). 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji  
    istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: 
 
   Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa,  
                          Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa 
 
Cena netto wynosi: ................................................zł 
Podatek VAT: ……….%  
Cena brutto ( z VAT ): …………………………zł 
 
   Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego,  
                          Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
Cena netto wynosi: ……………………………….zł 
Podatek VAT: ……….% 
Cena brutto ( z VAT ): ………………………….zł 
 
Łączna wartość zamówienia obejmująca zadanie A2 i zadanie B2 wynosi: 
 
Cena netto zadania A2 i B2 wynosi: ……………………………….zł 
Podatek VAT: ……….%  
Cena brutto zadania A2 i B2( z VAT ) wynosi: ……………….. zł 
 
2. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 
3. Oświadczam-oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji  
    istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, nie wnosimy  
    żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje i wyjaśnienia do  
    przygotowania oferty. 
    Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania 
    przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi. 
4. Oświadczam-oświadczamy*, że załączony do specyfikacji istotnych warunków   
    zamówienia projekt umowy ( załącznik nr 7 ) został przez nas zaakceptowany bez  
    zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w  
    miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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5. Oświadczam-oświadczamy*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
    zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  
    posiadania takich uprawnień. 
 
6. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w  
    specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
7. Termin wykonania zamówienia dla zadania A2 i B2:  
    - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, 
    - zakończenie: 30.05.2015 r. 
 
8. Wadium w kwocie............................ zł ( słownie: ………………………………………….) 
    zostało uiszczone w formie: ..................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................... 
    Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 
   ………………………………………………………………………………………………… 
                                     / wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu / 
 
 9. Usługi objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi  
     przepisami, polskimi normami.  
 
10. Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 
      nr …….  do nr …… . 
 
11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
      - Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami żadne z informacji  
      zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
      zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie  
      stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  
      konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności    
      innym uczestnikom postępowania: *      
 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji 

od do 
1    
2    

 
12. Ustanowionym pełnomocnikiem w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy)   
      jest: 
      Nazwisko, imię: ................................................................................................................... 
      Stanowisko: ......................................................................................................................... 
      tel./faks: ………………………………………………………………………………….. 
 
 



                     
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„ Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn:  
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach     
                   Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 
  1) ............................................................................................................................................... 
  2) ............................................................................................................................................... 
  3) ............................................................................................................................................... 
  4) ............................................................................................................................................... 
  5) ............................................................................................................................................... 
  6) ............................................................................................................................................... 
  7) ............................................................................................................................................... 
  8) ............................................................................................................................................... 
  9) .............................................................................................................................................. 
10) .............................................................................................................................................. 
11) .............................................................................................................................................. 
12) .............................................................................................................................................. 
13) .............................................................................................................................................. 
14) .............................................................................................................................................. 
15) .............................................................................................................................................. 
16) .............................................................................................................................................. 
17) .............................................................................................................................................. 
18) .............................................................................................................................................. 
19) .............................................................................................................................................. 
20) .............................................................................................................................................. 
 
14. Podpis(y): 
 
Lp Nazwa(y) 

Wykonawcy
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej Oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej Oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość i 
data 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

 
 
 
 ------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
                                        OŚWIADCZENIE  
 
WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU      
                          OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 
 
Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 
Telefon/faks.................................................................................................................................. 
                                                                        
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
         Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania          
         inwestycyjnego w ramach projektu pod nazwą: 
 
                   „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 
          Kontrakt 2 
          Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna,  
                                Przemysłowa, Ziołowa 
          Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego,  
                                Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniam(y) warunki ubiegania 
się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.), który  
brzmi:  
Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki   
                  dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;      
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
   wykonania  zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
                      
                                                                                                      
........................................................                                                     ……………………………… 
           ( miejscowość  i data )                                                                                        ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                                                         do składania oświadczeń 
                                                                                                                                         woli w imieniu Wykonawcy  
                                                                                                                                         oraz pieczątka/pieczątki ) 
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                                                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ  
 

                                       OŚWIADCZENIE  
 
    WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE    
                                      ART.  24 UST. 1 USTAWY PZP 
 
 
Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 
Telefon/faks.................................................................................................................................. 
                                                            
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
           Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  
           inwestycyjnego w ramach projektu pod nazwą: 
 
                   „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 
          Kontrakt 2 
          Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna,  
                                Przemysłowa, Ziołowa 
          Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego,  
                                Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
 
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. 
zm.), który brzmi:  
 
Art. 24. 1. Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 
1 ) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę  nie wykonując  zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali   
     zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie  
     mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które  
     uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia  
     publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które  
    wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej  
    nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła   
    co najmniej 5% wartości umowy; 
2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  
     wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem  
     sądu, jeżeli układ nie  przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 
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3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  
     zdrowotne, z  wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,  
     rozłożenie  na  raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o  
     udzielenie  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  
     przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne  
     przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  
     przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub  
     przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  
     postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  
     zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  
    gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za  
      przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających na celu  
     popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa  skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
     związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  
     pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  
     obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  
     za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu   
     popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
     przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  
     prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo  
     przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu  
     osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału w  
     zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa  
     skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo  
     popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  
     wykonujących pracę  zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  
     przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub  inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  
     korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie  
     albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego; 
9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
      odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w   
       art.9lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom    
      przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.,poz.769 ) – przez okres 1  
      roku  od  dnia uprawomocnienia się wyroku; 
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo- 
      akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza  
      lub urzędującego  członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w  
      art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom  
      przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia  
      uprawomocnienia się wyroku.   
 
 
 
 
........................................................                                                     ……………………………… 
           ( miejscowość  i data )                                                                                        ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                                                         do składania oświadczeń 
                                                                                                                                         woli w imieniu Wykonawcy) 
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                                                                                                          Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
Telefon/faks: ................................................................................................................................ 
 
 
 
                                  DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 
                                 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 
 
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzających 
spełnienie warunku określonego w Rozdziale 5 ust.1 pkt 1] lit. b SIWZ. 
 
 

Termin realizacji 
zamówienia 

    Podmiot dla 
którego realizowane 
było zamówienie 

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia  

( zakres przedmiotowy ) 

Całkowita wartość 
zamówienia  

brutto za którą 
Wykonawca był 
odpowiedzialny 

data 
rozpoczęcia 
(dd/mm/rr) 

data 
zakończenia 
(dd/mm/rr) 

 

1.      
  2.      
  3.      
 
                                 
           
 
                                      
........................................................                                                     ……………………………… 
           ( miejscowość  i data )                                                                                        ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                                                         do składania oświadczeń 
                                                                                                                                         woli w imieniu Wykonawcy  
                                                                                                                                         oraz pieczątka/pieczątki ) 
 
 
 
UWAGA:  
Lista ta może być wydłużona, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 
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                                                                                                                                                                   Załącznik nr 5 do SIWZ 
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
Telefon/faks: ................................................................................................................................ 
 
                                                 Potencjał kadrowy 
 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z    
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu określonego w Rozdziale 5 ust.1 pkt 1] lit. c SIWZ.  
                                          

Doświadczenie zawodowe  
 

Dysponowanie osobą Lp. Nazwisko i imię Zakres wykonywanych 
czynności 

Wykształcenie Posiadane 
kwalifikacje (rodzaj i 
numer uprawnień )1 

rozpoczęcie/ 
zakończenie 
   mm/rr 

Nazwa inwestycji 
i podmiot dla 
którego była ona 
realizowana 

własne2 udostępnione3 

1  Inspektor  robót ( branża 
sanitarna ) 

 określono poniżej     

2  Inspektor  robót ( branża 
drogowa ) 

 określono ponizej     

3  Inspektor  robót ( branża 
elektryczna ) 

 określono ponizej     
 

1Wykonawca podając informacje na temat posiadanych kwalifikacji może np. przepisać treść posiadanych uprawnień lub załączyć do oferty kserokopię tych uprawnień. 
2 Rubrykę własne ( bezpośrednie ) wypełnia Wykonawca, który związany jest z osobą zdolną do wykonania zamówienia np. umową o pracę, umową zlecenia, umową o  
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  dzieło. 
3 Rubrykę udostępnione ( pośrednie ) wypełnia Wykonawca, który będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od   
  charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
 
Posiadane kwalifikacje ( rodzaj i numer uprawnień ): 
 
Ad. 1  Inspektor robót ( branża sanitarna ) 
 
Pan/i ……………………………… posiada uprawnienia budowlane nr  …………………………. wydane w dniu …………………………….. 
przez …………………………………………………………………………………………….. na podstawie ( podać podstawę prawną ) 
art. …………………………… Dz. U. z ……………………. roku,  Nr ……………………….. poz. …………………….do …………………… 
w specjalności …………………………………………………………….  w zakresie ( podać szczegółowy zakres uprawnień )............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ad. 2  Inspektor robót ( branża drogowa ) 
 
Pan/i ……………………………… posiada uprawnienia budowlane nr  …………………………. wydane w dniu …………………………….. 
przez …………………………………………………………………………………………….. na podstawie ( podać podstawę prawną ) 
art. …………………………… Dz. U. z ……………………. roku,  Nr ……………………….. poz. …………………….do …………………… 
w specjalności …………………………………………………………….  w zakresie ( podać szczegółowy zakres uprawnień )............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ad. 3  Inspektor robót ( branża elektryczna ) 
 
Pan/i ……………………………… posiada uprawnienia budowlane nr  …………………………. wydane w dniu …………………………….. 
przez …………………………………………………………………………………………….. na podstawie ( podać podstawę prawną ) 
 



                     
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„ Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn:  
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach     
                   Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

 
art. …………………………… Dz. U. z ……………………. roku,  Nr ……………………….. poz. …………………….do …………………… 
w specjalności …………………………………………………………….  w zakresie ( podać szczegółowy zakres uprawnień )............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ........................................................                                             ………………………………………… 
                                                      ( miejscowość  i data )                                                                       ( podpis osób(-y) uprawnionej do składania 
                                                                                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
                                                                                                                                                                     oraz pieczątka/pieczątki )                                                                                         
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                                                                                                         Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
 
Telefon/faks: ................................................................................................................................ 
                                                                    
                 WYKAZ 
 
       części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom  
 
Oświadczamy, że:  
 
a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi*)   
b) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia *)   
 
………………………………………………………………………………………………… 
                                     część ( zakres ) przedmiotu zamówienia 
………………………………………………………………………………………………… 
                                     część ( zakres ) przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 
........................................................                                                     ……………………………… 
           ( miejscowość  i data )                                                                                        ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                                                         do składania oświadczeń 
                                                                                                                                         woli w imieniu Wykonawcy  
                                                                                                                                         oraz pieczątka/pieczątki  
 
 
 
 
 
 
UWAGA:  
*) niepotrzebne skreślić 
     W przypadku niewykreślenia którejś z pozycji i niewypełnienia pola w pozycji b) oznaczonego: „ część 
     ( zakres ) przedmiotu zamówienia ”, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania  
     żadnej części zamówienia podwykonawcom.   
     Lista ta może być wydłużona, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 
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                                                                                                             Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 
                             UMOWA  Nr TR …… /2014 ( PROJEKT )   
 
 
zawarta w dniu ………………... r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki  
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76 z kapitałem zakładowym w 
wysokości 52.744.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ", reprezentowanym przez 
Zarząd, w imieniu którego występuje:  
 
1. Prezes Zarządu   -   Wiesław Kamiński 
 
a firmą:  ………………………………………………………………………………………...,  
wpisaną do ……………………………………………………. zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, w imieniu którego występuje: 
 
1. ………………………………… 
 
NIP:  …………………………….              REGON:   ……………………………. 
 
                                                                 § 1.   
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 – beneficjenta projektu  
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ”,  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ( Oś Priorytetowa: 
I - Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie:1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w  
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ). 
Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 25.03.2014 r. pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, 
ul. Łąkowa 11 zwanym „ Instytucją Wdrażającą ” a Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko. 
Nr umowy: POIS.01.01.00-00-014/13-00. 
 
                                                                  § 2.   
 
Niniejsza umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „ przetargu  
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nieograniczonego ”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  
zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907z późniejszymi zmianami ). 
 
                                                       § 3.  Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiot zamówienia dotyczy: 

 
    Pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego  
    w ramach projektu pod nazwą:  
 
    „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ”.  
       Kontrakt 2 
       Zadanie A2 -  Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna,  
                              Przemysłowa, Ziołowa 
       Zadanie B2 -  Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego,  
                              Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
    Nadzór inwestorski obejmuje branże: instalacyjną, elektryczną i drogową.     
    Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „ Infrastruktura i  
    Środowisko” na lata 2007-2013 - priorytet I, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w  
    aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 
    Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie miasta Radomska, w powiecie  
    radomszczańskim, w województwie łódzkim, na terenie osiedli: Bogwidzowy i Sucha  
    Wieś.     
    Przedsięwzięcie objęte nadzorem inwestorskim jest częścią szerszego projektu noszącego  
    nazwę: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ”. Projekt  
    obejmuje 2 kontrakty, z których kontrakt nr 1 został zrealizowany w roku 2012.  
    Przedmiotem niniejszego postępowania jest kontrakt nr 2, nad którym sprawowany będzie  
    nadzór inwestorski obejmujący zadania A2 i B2:    
 
    Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna,  
                          Przemysłowa, Ziołowa 
 
   Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót: 
 
- kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 250 (z rur PCV-U ze ścianką litą SN8 SDR-34 klasy T wg 
PN-EN 1401:1999  o średnicy Dz 200 x 5,9 mm Dz 250 x 5,9 mm łączonych na uszczelki) o 
łącznej długości L = 1 116,0 mb wraz z elementami sieci Ø 160 do granic działek o łącznej 
długości L = 224,5 mb  ( kanały sanitarne boczne z rur  kielichowych z PCV-U ze ścianką 
litą SN8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączone na uszczelki ), 
wraz z odtworzeniem nawierzchni. 
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Szczegółowy opis odcinków kanalizacji sanitarnej 
 
 

L.p. Nazwa ulicy/ lokalizacja 
pompowni/tłoczni ścieków  Rodzaj sieci Długość sieci k.s. 

(mb) 

Długość 
elementów 

sieci do granicy 
działek (mb) 

Ilość elementów 
sieci do granicy 

działek 
(szt.) 

1 ul. Jeżynowa – cała ulica Kan . sanitarna  Ø 200 552,0 0,0 0,0 
1a ul. Jeżynowa – cała ulica Elementy sieci  Ø 160 0,0 114,5 37,0 
2 ul. Pasieczna – cała ulica Kan . sanitarna  Ø 200 220,0 0,0 0,0 
2a ul. Pasieczna – cała ulica Elementy sieci  Ø 160 0,0 8,5 5,0 

3 ul. Przemysłowa   – odcinek                    
od studni P3 

Kan . sanitarna  Ø 250 234,5 0,0 0,0 

3a ul. Przemysłowa  – odcinek                     
od studni P3 

Elementy sieci  Ø 160 0,0 92,5 14,0 

4 ul. Ziołowa – cała ulica Kan . sanitarna  Ø 200 109,5 0,0 0,0 
4a ul. Ziołowa – cała ulica Elementy sieci  Ø 160 0,0 9,0 6,0 

Razem: 1 116,0 224,5 62,0 
 
Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska,  
                      Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót: 
 
- kanalizacji sanitarnej Ø 200 ( z rur PCV-U ze ścianką litą SN8 klasy wg PN-EN 1401:1999 
o średnicy Dz 200 x 5,9 mm łączonych na uszczelki ) o łącznej długości L = 2 109,0 mb wraz 
z elementami sieci Ø 160 do granicy działek o łącznej  długości L = 349,0  mb (kanały 
boczne sanitarne z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą SN 8 klasy T wg PN-EN 
1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączonych na uszczelki), kanalizacji tłocznej Ø 110 i 
125 PE o łącznej długości L = 643,0 mb oraz tłoczni ścieków P1 i P5 wraz z odtworzeniem 
nawierzchni. 

Szczegółowy opis odcinków kanalizacji sanitarnej 

 

L.p. Nazwa ulicy/ lokalizacja 
pompowni/tłoczni ścieków  Rodzaj sieci 

Długość sieci k.s.  
(mb) ilość 

pompowni (szt.) 

Długość 
elementów 

sieci do granicy 
działek (mb) 

Ilość elementów 
sieci do granicy 

działek 
(szt.) 

1 ul. Siemiradzkiego odcinek od  
studni S9/9 do S15/9 Kan. sanitarna  Ø 200 270,0 0,0 0,0 

1a ul. Siemiradzkiego odcinek od  
studni S9/9 do S15/9 Elementy sieci  Ø 160 0,0 74,5 18,0 

2 Starowiejska na odcinku                           
od ul. Partyzanckiej do lasu Kan. sanitarna  Ø 200 465,0 0,0 0,0 
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2a Starowiejska na odcinku                      
od ul. Partyzanckiej do lasu Elementy sieci  Ø 160 0,0 76,0 24,0 

2b Starowiejska na odcinku                          
od ul. Partyzanckiej do lasu Kan. tłoczna PE Ø 125 345,0 0,0 0,0 

2c Starowiejska na odcinku                       
od ul. Partyzanckiej do lasu Pompownia 1,00 0,0 0,0 

3 ul. Partyzancka na odcinku od  
studni S5/1 do S9/3 Kan. sanitarna  Ø 200 301,0 0,0 0,0 

3a ul. Partyzancka na odcinku od  
studni S5/1 do S9/3 Elementy sieci  Ø 160 0,0 17,5 7,0 

4 ul. Strażacka na odcinku od studni 
S1/1 do S7/4 oraz SR1 do S4/8 Kan . sanitarna  Ø 200 291,0 0,00 0,0 

4a ul. Strażacka na odcinku od studni 
S1/1 do S7/4 oraz SR1 do S4/8  Elementy sieci  Ø 160 0,0 74,5 17,0 

4b ul. Strażacka na odcinku od tłoczni 
P1 do studni SR1 Kan. tłoczna PE Ø 110 298,0 0,0 0,0 

4c ul. Strażacka Pompownia 1,00 0,0 0,0 
5 ul. Strzałkowska na odcinku od 

studni S2/1 do S4/2 oraz od 
Pompowni P1 do studni S14/1 

Kan . sanitarna  Ø 200 782,0 0,0 0,0 

5a ul. Strzałkowska na odcinku od 
studni S2/1 do S4/2 oraz od 
Pompowni P1 do studni S14/1 

Elementy sieci  Ø 160 0,00 106,5 25,0 

Razem: k.s = 2 109,00 
    k.t =    643,00     
    pom. = 2 

349,0 91,0 

 
 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają  
     następujące dokumenty: 
 
- dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część I,  
- dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część II, 
-  dokumentacja badania gruntowo – wodne  os. Sucha Wieś część I, cześć II, 
-  dokumentacja sterowanie i monitoring przepompowni ścieków, 
-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha  
   Wieś - część I, 
-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha  
    Wieś - część II, 
-  kosztorysy - przedmiary robót os. Sucha Wieś, 
-  decyzje administracyjne os. Sucha Wieś, 
-  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I i II, 
-  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy – część I, 
-  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy –  część II - elementy sieci, 
-  dokumentacja - opinia geologiczna  oś. Bogwidzowy, 
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-  dodatkowe wyjaśnienia i informacje dla budowy ks. w ul. Pasiecznej, 
-  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I, 
-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   
   os. Bogwidzowy, 
-  kosztorysy - przedmiary robót os. Bogwidzowy, 
-  decyzje administracyjne os. Bogwidzowy. 
 
3. Zakres nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadań A2 i B2: 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie nadzorował prace budowlane w odstępach 
czasowych zapewniających skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu w 
okresie trwania prac budowlanych oraz niezwłocznie na każde uzasadnione wezwanie 
kierownika budowy lub Zamawiającego w terminie 1 dnia od powiadomienia. Zakres usługi 
obejmuje czynności określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
( Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm. ).     
 
4. Zakres usługi obejmuje następujące etapy: 
 
I.  Etap realizacji budowy 

W trakcie realizacji budowy inspektorzy nadzoru budowlanego są zobowiązani i uprawnieni 
do: 

1. Prowadzenia od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego 
profesjonalnego i kompleksowego nadzoru budowlanego nad prowadzonymi robotami 
budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz odrębnych obowiązków nałożonych przez Zamawiającego, określonych w 
SIWZ, a przede wszystkim do kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją 
budowlaną i pozwoleniem na budowę; 
2. Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy oraz 
wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w Umowie na roboty, a niezbędnych 
do realizacji inwestycji; 
3. Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji budowlanej oraz praktyką inżynierską i 
obowiązującymi przepisami prawa;            
4. Stawiania się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od 
powiadomienia, a w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania w ciągu 8 
godzin; 
5. Uczestniczenia w cotygodniowych naradach ( w razie konieczności częstszych )  
dotyczących postępu prac, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich stron 
zaangażowanych w realizację Umowy na roboty ( Wykonawca, Jednostka Realizująca 
Projekt, MAO, projektant, inspektorzy nadzoru budowlanego, ewentualnie inni uczestnicy 
procesu realizacyjnego) jak również uczestniczenia w przygotowaniu protokołów, notatek i 
innych dokumentów powstałych w trakcie narad; 
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6. Uczestniczenia w innych naradach i spotkaniach z Zamawiającym oraz zaangażowanymi 
stronami (m.in. przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), w 
trakcie których rozwiązywane będą wszelkie sprawy związane z realizacją Projektu; 
7. Prowadzenia bieżącej kontroli wykonywania Umowy na roboty budowlane, monitorowanie 
postępu rzeczowego i finansowego robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi harmonogramami i zdefiniowanymi 
wskaźnikami; 
8. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy; 
9. Kontroli wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służby geodezyjne; 
10. Wydawania Wykonawcy poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, 
dotyczących m.in. usuwania nieprawidłowości i zagrożeń, wykonywania prób i badań, w tym 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych; 
11. Udzielania Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich dostępnych wyjaśnień 
dotyczących prowadzonych prac; 
12. Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej 
organizacji ruchu; 
13. Opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w zakresie ewentualnego 
podwykonawstwa i rekomendowanie Zamawiającemu Podwykonawców do akceptacji; 
14. Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego 
oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta o każdym przypadku stwierdzenia błędów, 
braków, odstępstw, niejasności, sprzeczności i innych wad w dokumentach projektowych; 
15. Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 
wymogami Umowy; 
16. Proponowania zmian w dokumentacji budowlanej, które mogą się okazać konieczne lub 
zalecane w trakcie budowy; 
17. Zatwierdzania materiałów budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów 
niezgodnych z dokumentacją techniczną, zapisami Umowy, materiałów uszkodzonych lub nie 
posiadających wymaganych certyfikatów; 
18. Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów ( dotyczy terenu budowy ); 
19. Stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę; 
20. Dokonywania bieżących kontroli zagęszczenia gruntu, potwierdzonych wpisem w  
prowadzonym przez Wykonawcę rejestrze; 
21. Ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawcy oraz odnotowaniem w Dzienniku 
Budowy; 
22. Kontroli i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
23. Dokonywania obmiaru wykonanych robót; 
24. Sprawdzania i zatwierdzania przygotowanych przez Wykonawcę kompletnych  
dokumentacji  powykonawczych i weryfikacja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
25. Uczestniczenia w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach urządzeń i 
wyposażenia oraz w odbiorach technicznych; 
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26. Dokonywania odbiorów technicznych robót – sprawdzanie zestawień ilości i wartości 
wykonanych robót ( protokół częściowego wykonania i odbioru robót lub innych 
dokumentów ) będących podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę; 
 27. Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją 
projektową a stanem faktycznym na terenie budowy; 
28. Wnioskowania o akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie zmiany kadry 
wykonawczej robót, odpowiedzialnej za kierowanie pracami ( na inne osoby niż wskazane w 
ofercie ); 
29. Uczestniczenia w rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy i przygotowaniu stanowiska w 
odniesieniu do tych roszczeń; 
30. Sporządzania protokołów konieczności z przedmiarami robót, kosztorysami 
inwestorskimi do ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych, 
uczestniczenia w negocjacjach z Wykonawcą oraz udzielania wyjaśnień w tym zakresie, m.in. 
na potrzeby WFOŚiGW, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; 
31. Sprawdzania kosztorysów ofertowych Wykonawcy na roboty nieprzewidziane Umową 
podstawową; 
32. Sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 
określania zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz niezwłocznego 
powiadamiania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji; 
33. Dokonywania odbiorów technicznych wszystkich robót objętych umowami przed 
przystąpieniem do ich komisyjnego odbioru końcowego; 
34. Przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru, dostarczenia 
ich przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru oraz uczestnictwo w 
odbiorze robót; 
35. Rozliczania Umowy na roboty budowlane, również w przypadku jej wymówienia; 
36. Sporządzania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu 
wymaganych przez Zamawiającego oraz procedurą wdrażania projektów z dofinansowaniem 
z Programu Operacyjnego „ Infrastruktura i Środowisko ”, narzuconych przez WFOŚiGW, 
MŚ i MRR; 
37. Udziału w sporządzaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i 
procedury wdrażania projektów z dofinansowaniem z POIiŚ; 
38. Udziału w rozpatrywaniu wszelkich skarg, wniosków i roszczeń wywołanych realizacją 
Projektu, w tym. m.in. ze strony mieszkańców; 
39. Udziału w kwalifikacji kosztów ( zgodnie z wnioskiem i Umową o dofinansowanie ) oraz 
udziału w sporządzaniu odpowiedzi na pisma Instytucji Wdrażających, Pośredniczących i 
zarządzających PO „ Infrastruktura i Środowisko ”; 
40. Informowania o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz 
podejmowania działań naprawczych i zapobiegawczych; 
41. Wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w Umowie, które 
okażą się konieczne do prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z wytycznymi PO 
 „ Infrastruktura i Środowisko ” oraz warunkami Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. 
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II.  Etap po zakończeniu robót budowlanych 

Nadzór Inwestorski po zakończeniu robót budowlanych sprawdzi gotowość obiektu do 
dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z weryfikacją i 
akceptacją wszystkich niezbędnych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę. 
W  okresie zgłaszania wad/okresie gwarancji/okresie rękojmi do zadań Nadzoru  
Inwestorskiego należeć będzie, m.in.: 
1. Finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
2. Nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 
3. Dokonywanie okresowych przeglądów stanu wykonanych robót; 
4. Poświadczanie usunięcie stwierdzonych wad przez Wykonawcę; 
5. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub  
    arbitrażowych, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 
6. Sprawdzanie i potwierdzanie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego  
    komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych   
    dokumentów oraz udział w odbiorze pogwarancyjnym; 
7. Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez  
    Wykonawcę/Wykonawców robót po ich zakończeniu; 
8. Dokonanie rozliczenia końcowego Umowy; 
9. Sporządzenie protokołu odbioru ostatecznego robót. 
 
III.  Wymagania dotyczące sprawozdawczości i monitorowania 

Nadzór Inwestorski ma obowiązek przygotowywania we współpracy z przedstawicielami 
Zamawiającego (MAO, JRP) sprawozdań i raportów określonych w Umowie o 
dofinansowanie zadania ze środków EU, zgodnie z wytycznymi w zakresie 
sprawozdawczości PO „ Infrastruktura i Środowisko ” w terminach wymaganych przez 
instytucje dofinansowującą. 
 
IV.  Ograniczenia uprawnień Nadzoru Inwestorskiego 

    Nadzór Inwestorski nie ma prawa do: 
1. Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy na roboty bez zgody  
    Zamawiającego; 
2. Zwalniania Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności  
    wynikających z Umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym; 
3. Ograniczania bądź rozszerzania Wykonawcy zakresów robót lub przekazywania robót  
    innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach, bez  
    uzgodnienia z Zamawiającym; 
4. Polecania Wykonawcy wykonywania robót wykraczających poza zakres przedmiotu  
    zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym; 
5. Podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem,  
    a w szczególności Prawem zamówień publicznych, Prawem budowlanym oraz Kodeksem  
    cywilnym. 
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V. Personel Nadzoru Inwestorskiego 

W celu właściwego wykonywania swych zadań i zobowiązań Nadzór Inwestorski powinien 
dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem, zdolnym do wykonywania swoich 
obowiązków zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz SIWZ, w tym: 
 
 Inspektorem nadzoru branży sanitarnej; 

 Inspektorem nadzoru branży elektrycznej; 

 Inspektorem nadzoru branży drogowej. 
 
Jeden z w/w Inspektorów powinien wykonywać funkcje koordynatora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Nadzór Inwestorski będzie wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, a w 
szczególności będzie: 
1. dokumentować decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzone w  
    protokołach częściowych odbioru robót; 
2. dbać o kompletność i prawidłowość przygotowanej dokumentacji; 
3. potwierdzać wyłącznie kwoty, które bezsprzecznie są należne Wykonawcy robót,  
    dokonując wszelkich kalkulacji w oparciu o warunki Umowy i zasady oszczędnego  
    gospodarowania środkami publicznymi; 
4. dbać o bezwzględną zgodność z prawem realizowanych działań i zadań; 
5. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego powinni być obecni na terenie budowy w trakcie  
    prowadzonych robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru.  
    W trakcie swego pobytu na terenie budowy Inspektorzy maja obowiązek dokonywania  
    przeglądu Dziennika Budowy oraz każdorazowego potwierdzania swojej obecności  
    stosownym wpisem. Inspektorzy maja prawo dokonywania zapisów przeprowadzonych  
    czynności wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru; 
6. podczas nieobecności któregokolwiek z Inspektorów, spowodowanej np. urlopem lub  
    chorobą, wymagane jest jego zastępstwo na czas nieobecności dla uniknięcia opóźnień i  
    przestojów w realizacji robót umownych. Wspomniane zastępstwo powinno zostać  
    zaproponowane Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, celem jego  
    zaaprobowania przez Zamawiającego. 
 
VI. Materiały wyjściowe do wykonania obowiązków pełnienia funkcji nadzoru   
      inwestorskiego 

    Wybrany Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego po podpisaniu umowy następujące    
     materiały:  
   - 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej, 
   - kserokopię decyzji pozwolenia na budowę, 
   - kserokopię umowy zawartej z Wykonawcą robót wraz z ofertą Wykonawcy robót, 
   - inne posiadane przez Zamawiającego dokumenty, informacje dotyczące przedmiotowej  
      inwestycji. 
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§ 4. Termin wykonania zamówienia 
   
    Termin wykonania zamówienia dla zadania A2 i B2:  
  - rozpoczęcie:  od dnia podpisania umowy, 
  - zakończenie: 30.05.2015 r. 
 

             § 5.  Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 
1. Za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
    w wysokości:    
 
   Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa,  
                          Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa 
 
Cena netto wynosi: ................................................zł 
Podatek VAT: ……….%  
Cena brutto ( z VAT ): …………………………zł 
 
   Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego,  
                          Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
Cena netto wynosi: ……………………………….zł 
Podatek VAT: ……….% 
Cena brutto ( z VAT ): ………………………….zł 
 
Łączna wartość zamówienia obejmująca zadanie A2 i zadanie B2 wynosi: 
 
Cena netto zadania A2 i B2 wynosi: ……………………………….zł 
Podatek VAT: ……….%  
Cena brutto zadania A2 i B2( z VAT ) wynosi: ……………….. zł 
 
2. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę nie ulega zmianie przez okres ważności  
    umowy i pozostaje niezmienna do zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia.  
3. Kwota określona w pkt 1 obejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej  
    umowy, narzuty, zysk Wykonawcy, podatki i inne.  
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktyczne wykonane prace, wykonane  
    zgodnie z niniejszą umową.  
5. Zamawiający dopuszcza wypłaty wynagrodzenia w odpowiedniej części za wykonane  
    nadzory na podstawie odbiorów częściowych robót budowlanych. Rozliczenie prac  
    dla zadania A2 i B2 następuje na podstawie dokumentów rozliczeniowych, którymi są  
    protokoły odbioru nadzorowanych robót. 
6. Wypłata należności za sprawowany nadzór odbywać się będzie w oparciu o dokumenty  
    rozliczeniowe Wykonawcy robót, potwierdzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez  
    przedstawiciela Zamawiającego.    
 



                     
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„ Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn:  
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach     
                   Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

7. Kwota w wysokości do 90% wynagrodzenia za sprawowany nadzór dla zadania A2 i  
    zadania B2 określona w pkt 1, wypłacana będzie Wykonawcy, którego wysokość  
    zostanie określona proporcjonalnie do procentowego stopnia zaawansowania inwestycji –  
    wynikającego z protokołu odbioru częściowego robót. 
8. Kwota w wysokości 10% wynagrodzenia za sprawowany nadzór dla zadania A2 i zadania  
    B2 określona w pkt 1, będzie wypłacona Wykonawcy po przekazaniu Zamawiającemu  
    odbioru końcowego inwestycji, dostarczeniu kompletnej dokumentacji i uzyskaniu  
    pozwolenia na użytkowanie. 
9. Należność płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie  
    30 dni od dnia otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury.  
    Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą  
    wynagrodzenia lub jego częścią.  
10.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia  
     faktury VAT.  
                                                         § 6.  Kary umowne 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zawodową zgodnie z Prawem budowlanym i  
    Kodeksem cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem  
    zamówienia. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
    a) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w  
        wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto obejmującego zadanie A2 i B2,  
        określonego w § 5 ust. 1.  
    b) za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w  
        wysokości 0,5% oddzielnie dla zadania A2 i zadania B2 wynagrodzenia ustalonego w   
        § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
    a) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w  
        wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto obejmującego zadanie A2 i B2,  
        określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust.1 ustawy  
        Prawo zamówień publicznych.      
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu  
     umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda    
     powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu  
     przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich  
     wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  
 
                                    § 7.  Umowne prawo odstąpienia od umowy 
 
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w następujących przypadkach: 
a) w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z  
    niniejszej umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni, 
b)  w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z  
    niniejszej umowy w sposób nienależyty lub sprzeczny z jej postanowieniami, pomimo  
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    jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków, 
c) w przypadku skreślenia Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców lub ogłoszenia jego  
    upadłości, 
d) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu niniejszej umowy  
    przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień, 
e) w przypadku nieuzyskania lub cofnięcia środków finansowych przeznaczonych na 
    finansowanie zadania.   
 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
 1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania – w  
     terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;  
 2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania  
     protokołu odbioru – w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez  
     Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania  
     protokołu odbioru.  
 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej  
      pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
 
                                               § 8.  Przedstawiciele Stron 

 
1. Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi określonymi w   
    § 3 niniejszej umowy, będą pełnić następujący inspektorzy nadzoru, będący członkami  
    Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:  
 a) w branży drogowej: ……………………..., nr upr. bud……………...z dnia ………………  
 b) w branży elektrycznej: ………………….., nr upr. bud…………….. z dnia ………………  
 c) w branży instalacyjnej: ………………….., nr upr. bud…………….. z dnia ……………....  
2. Nadzór nad robotami budowlanymi określonymi w § 3 niniejszej umowy z ramienia  
    Zamawiającego będzie pełnił: 
- ………………………………..……………………………………………………………. 
3. Zmiana na stanowisku inspektora nadzoru wymaga uzgodnienia obu stron i sporządzenia  
    aneksu do niniejszej umowy. 
4. Z chwilą podjęcia obowiązków inspektora nadzoru przez osoby, o których mowa w pkt 1,  
    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia o przejęciu obowiązków inspektora  
    nadzoru, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz przynależność  
    do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 
5. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców w celu  
    realizacji postanowień niniejszej umowy. Jednakże zlecenie wykonania części robót  
    podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego.  
    Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniechania  
    podwykonawców. 
                                                    § 9.  Zmiana umowy 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem  
    spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych, w  
    szczególności: 
a) dotyczących zmiany inspektorów nadzoru oraz innych osób wyznaczonych do realizacji  
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    postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
b) wystąpienia opóźnień w realizacji umowy powstałych w wyniku okoliczności będących po  
    stronie Zamawiającego, powodujących zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu  
    zamówienia,  
c) wynikających z opóźnień w realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie  
    Wykonawcy tych robót, powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu  
    realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  
d) w przypadku zmiany możliwości finansowych Zamawiającego ( zmniejszenie lub  
    zwiększenie ), powodujących konieczność zmiany zakresu lub terminu niniejszej umowy, 
e) w przypadku zwiększenia lub zmiany zakresu umowy o roboty budowlane wynikających w  
    szczególności z udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 
f) wynikających z działań organów administracji, w szczególności: przekroczenia  
    zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,  
    uzgodnień itp. lub odmowa ich wydania przez organy administracji. 
2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki od towarów i usług, strony umowy  
    postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 5 ust.1 pozostanie bez zmian. Kwota  
    brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili  
    powstania obowiązku podatkowego. 
3. Przewidziane w pkt 1 powyżej okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia  
    aneksu do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek.  
    Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe  
    wynagrodzenie i/lub odszkodowanie.   
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
    leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
    Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  
    powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia  
    należnego mu z tytułu wykonania części umowy.   
 
                                           § 10.  Postanowienia końcowe 
 
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania  
    lub informacje odnoszące się do lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy,  
    wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w  
    związku z realizacją niniejszej umowy, a w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia,  
    zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy  
    miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio w  
    szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy –  
    Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu  
    prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i  
    likwidacyjnego. 
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                                                                § 11.  
 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
                                                                § 12.  
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 
1. Oferta Wykonawcy, 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają: 
 - dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część I,  
 - dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część II, 
 -  dokumentacja badania gruntowo – wodne  os. Sucha Wieś część I, cześć II, 
 -  dokumentacja sterowanie i monitoring przepompowni ścieków, 
 -  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha  
    Wieś - część I, 
 -  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha  
     Wieś - część II, 
 -  kosztorysy - przedmiary robót os. Sucha Wieś, 
 -  decyzje administracyjne os. Sucha Wieś, 
 -  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I i II, 
 -  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy – część I, 
 -  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy –  część II - elementy sieci, 
 -  dokumentacja - opinia geologiczna  oś. Bogwidzowy, 
 -  dodatkowe wyjaśnienia i informacje dla budowy ks. w ul. Pasiecznej, 
 -  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I, 
 -  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   
    os. Bogwidzowy, 
 -  kosztorysy - przedmiary robót os. Bogwidzowy, 
 -  decyzje administracyjne os. Bogwidzowy. 
 
 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:             
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                                                                                                             Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 
                                                 OŚWIADCZENIE  
                      DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
         Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania          
         inwestycyjnego w ramach projektu pod nazwą: 
 
                   „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 
          Kontrakt 2 
          Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna,  
                                Przemysłowa, Ziołowa 
          Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego,  
                                Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska 
 
 
 w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 informuję, że: 
 
* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,  
    w skład której wchodzą następujące podmioty: 
 
 
Lp. Nazwa Adres 
1.   
2.   
3.   
 
 
 
........................................................                                                     ……………………………… 
           ( miejscowość  i data )                                                                                        ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                                                         do składania oświadczeń 
                                                                                                                                         woli w imieniu Wykonawcy  
                                                                                                                                         oraz pieczątka/pieczątki  
 
     
*niepotrzebne skreślić 
 


