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SPIS TREŚCI
1.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Informacje o Zamawiającym.
Tryb udzielenia zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
IX. Termin związania ofertą.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Informacja dotycząca podwykonawców
XVII. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.
XIX. Ochrona danych osobowych
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1.

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.

2.

Formularz ofertowy Załącznik nr 2.

3.

Oświadczenia Załącznik nr 3.

4.

Wzór umowy Załącznik nr 4.

5.

Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia Załącznik nr 5.

6.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Załącznik nr 5a.

7.

Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 6.

8.

Wykaz podwykonawców Załącznik nr 7.

9.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 8.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Gmina Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie
adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl
strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl
nr telefonu 58 551 21 15, nr faksu 58 551 55 34
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej
także ustawą PZP) – (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartość zamówienia jest niższa niż równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
2.4. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa PZP,
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2019 r., poz.2447),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2453),
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz.U. z 2018
r.poz.419 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U. z 2018 r.,
poz.798),
6) Ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz.1830
z późn. zm.),
7) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz.2025).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Przebudowa
punktu widokowego "Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie.

3.1.
CPV: 71.52.00.00-9 usługi nadzoru budowlanego
3.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
3.5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
Ustawy PZP na usługi nadzoru inwestorskiego (nadzór robót branży konstrukcyjno budowlanej,
drogowej). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w
przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną
zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie
udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile
Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w
terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego
zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy;
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strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
3.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji usługi nadzoru: w trakcie realizacji inwestycji –
od dnia podpisania umowy o nadzór do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych oraz w
okresie gwarancji nadzorowanej inwestycji.
4.2. Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót budowlanych - do dnia 30.11.2020r., przy czym
termin ten może ulec skróceniu bądź wydłużeniu w zależności od faktycznego czasu realizacji robót
budowlanych. Zmiana tego terminu nie wymaga aneksu do umowy.
4.3. Planowany okres gwarancji nadzorowanej inwestycji – okres ten będzie uzależniony od okresu
gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę robót budowlanych, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane nr
34/NZ/2020/AT, lecz nie dłużej niż 60 miesiące od odbioru robót budowlanych.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum:
2 (dwie) usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów
inżynieryjnych o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 100 000,00 PLN
brutto .
Wykonawca nie może sumować kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania
wymaganych wartości porównywalnych.
b) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:
1 (jedną) osobę wyznaczoną do nadzorowania robót branży konstrukcyjno budowlanej, która posiada nie mniej niż 3 lata doświadczenia zawodowego
w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności konstrukcyjnej, w
zakresie budowy obiektów konstrukcyjnych oraz uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjnoinżynieryjnej.
Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia
budowlane, rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia 07
lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy – Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2017r., poz.
1332 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych
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nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).
Wymagane przez Zamawiającego osoby zdolne do wykonania niniejszego zamówienia, opisane powyżej,
stanowią minimalny skład osób wymaganych do realizacji zamówienia.
UWAGA: Wykonawca w swojej Ofercie winien wskazać takie osoby zdolne do realizacji niniejszego
zamówienia, które posiadają znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne
porozumiewanie się w mowie i piśmie, bądź musi dysponować osobą zapewniającą stałe i biegłe
tłumaczenie na język polski własnym staraniem i na własny koszt.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie
spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków określonych podmiotowo skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w 5.1 pkt 2) SIWZ,
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c
Ustawy PZP.
5.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 5.1.
niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V. 5.3 niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1
Ustawy Pzp).
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
o
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
o
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP.
5.5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 Ustawy PZP.
1. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy
PZP.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015
r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
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wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
3. Zamawiający wskazuje na możliwość samooczyszczenia Wykonawcy `zgodnie z przepisami
art.24 ust.8 i 9 Ustawy Pzp.
5. Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych
niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodnie
z zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa
(dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostanie dokona w oparciu o stosowne
dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie
zamawiającego (art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp – wezwanie z terminem 5 dni);
Wraz z ofertą, oprócz oświadczeń, składa się także stosowne pełnomocnictwa (w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie).
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym
mowa w rozdz. VI. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
6.3. Zamawiający żąda,aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 6.1.
6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w 6.1 .
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W tym zakresie zastosowanie
ma przepis art. 26 ust. 6 Ustawy PZP, zgodnie z którym Wykonawca nie jest obowiązany do
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3) Ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
570);
2. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 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 określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
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dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
4. Dokumentów wymienionych w pkt 6.5.1, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w przepisie art. 22a
ustawy PZP.
6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ.
6.7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r., poz.
2447).
6.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby,
mającej miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczą
dokumenty wskazane w ust. 6.5 SIWZ (o ile w niniejszym SIWZ Zamawiający ich żąda;
Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu tych dokumentów), składa dokumenty, o
których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019r w
sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 2447) (dalej również „rozporządzenie ws.
Dokumentów”) - w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Ustawy PZP. Jeżeli w kraju,
w którym miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów (dotyczy tylko dokumentów, których w niniejszym SIWZ żąda
Zamawiający, tj. wskazanych w 6.5. pkt 1 SIWZ):
1. O których mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia ws. Dokumentów – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.5 pkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 6.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
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zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 6.10.2
SIWZ stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320) w
zakresie objętym przepisem § 7 ust. 3 tego Rozporządzenia.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP), dla których
dopuszczalna jest forma pisemna.
7.2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.

7.3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, 81-861 Sopot, Al. Niepodległości
930.

7.4.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zdiz-inwestycje@sopot.pl, a faksem na nr (58) 55155-34.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.

7.5.

7.6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.

7.8.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. VII. 7.7 niniejszej SIWZ.

7.9.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

7.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Kierownik Działu Zamówień Publicznych Aneta Tarczyńska,
zamowienia@zdiz.sopot.pl
2) w kwestiach merytorycznych – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Kapitalnych Urszula
Kośnik
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
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IX.
1.

Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 Ustawy PZP).

2.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X.
1.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

2)
3)

wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
ofertową brutto, oferowaną liczbę pobytów nadzoru na budowie, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą
oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą
część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz oświadczenie w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
oświadczenia wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ;
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu.

2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną
dekompletację), oraz zawierała spis treści.

9.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,
w następujący sposób:

do małej urny w Urzędzie Miasta Sopot i oznakować

Kancelaria Ogólna UM Sopot
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie
gwarancji inwestycji pn: Przebudowa punktu widokowego "Wzniesienie
Strzeleckie " w Sopocie
„OFERTA NA:

nr sprawy: 35/NZ/2020/AT
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu .............. r. o godz. 12.00 "
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
Ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI.
1.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do małej urny w Urzędzie Miasta Sopot Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul.
Kościuszki 25/27 w Sopocie – parter UM, pokój nr 16, do dnia 01.09.2020 r. do godziny 1100 i zaadresować
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu
składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.

2.

Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 Ustawy PZP.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sopocie Al. Niepodległości 930 – pok. Nr 17, w dniu
01.09.2020 r o godzinie 12.00.

4.

Otwarcie ofert jest jawne.

5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.

6.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdiz.sopot.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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c)

ceny, terminu wykonania zamówienia, ilości pobytów nadzoru na budowie, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

XII.
Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia.
2.
3.
4.

Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w umowie.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

5.

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

6.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7.

Cena oferowana przez Wykonawcę winna być kompletna i jednoznaczna. Oferta musi być tak skalkulowana,
aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zadania i okresu
rękojmi i gwarancji oraz prawidłowe zakończenie i przekazanie dokumentacji. Cena musi zawierać wszystkie
elementy cenotwórcze wchodzące w zakres realizacji zamówienia z uwzględnieniem zadań przypisanych
Wykonawcy.
8. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia wraz z okresem gwarancji i rękojmi, niezależne od rozmiaru świadczeń oraz ponoszonych przez
Wykonawcę kosztów ich realizacji.
9. Za ustalenie ilości usług i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
10. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić
będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z
przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty
z należytą starannością.
11. Wykonawca wpisuje do formularza oferty ustaloną cenę oferty brutto z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Ceny określone przez Wykonawcę winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i
jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmi i gwarancji i nie
będą podlegały waloryzacji, oprócz przypadków opisanych w e wzorze umowy – Zał. nr 4 do SIWZ.
XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

2.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
•

„Cena ofertowa brutto” – C

•

„Liczba pobytów Inspektora nadzoru w ciągu tygodnia na budowie” – P

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru
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3.

4.

5.

6.

Cena ofertowa
brutto

60%

60

Liczba
pobytów
Inspektora
nadzoru w
ciągu tygodnia
na budowie

40%

40

RAZEM

100%

100

C=

P=

Cena najtańszej oferty
------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty

2 pobyty – 0 pkt
3 pobyty – 10 pkt
4 pobyty – 25 pkt
5 pobytów – 40 pkt

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+P
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
P – punkty uzyskane w kryterium „ Liczba pobytów Inspektora nadzoru w ciągu tygodnia na budowie”
Wykonawca zobowiązany jest do pobytu na budowie minimum dwa razy w tygodniu. Za większą minimalną
liczbę pobytów inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia otrzyma większą liczbę punktów przy ocenie
ofert. Wykonawca ma obowiązek określić oferowaną minimalną liczbę pobytów Inspektora nadzoru na
budowie zgodnie z pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku wpisania w formularzu oferty innej liczby,
Zamawiający uzna ofertę jako niezgodną z SIWZ i odrzuci ofertę. Ocena punktowa w ww. kryterium dokonana
zostanie zgodnie z opisem w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

7.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Ustawy PZP).

8.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV.
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.

2.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia.

3.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
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przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 Ustawy PZP.
5.
6.
7.

XV.
1.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu
podpisania Umowy.
Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń Umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą w zakresie
określonym we wzorze umowy w zał. nr 4 do SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany nie jest zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Informacje dotyczące podwykonawców:
1.

2.
3.

Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy:
1) Zamawiający żąda wskazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy (należy podać zakres prac i firmy podwykonawców, o ile są wykonawcy
wiadome).
2) W umowie zostanie określony zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za
pomocą podwykonawców.
3) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia.
Zamawiający definiuje Umowy o Podwykonawstwo zgodnie z Art. 2 pkt 9b Ustawy PZP.
Szczegółowe postanowienia regulujące Umowy z podwykonawcami zawiera Wzór Umowy stanowiący
Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
1.

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinni zastosować się do
odpowiednich postanowień SIWZ, a ponadto zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp, Wykonawcy składający
ofertę wspólną muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i
pełnomocnictwo to załączyć do oferty (wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych).
Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których
współpracę tych Wykonawców.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
XIX. Ochrona danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe , jest Zarząd Dróg i Zieleni w
Sopocie, adres Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, adres mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl, tel.: +48
58 551 72 61.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@zdiz.sopot.pl;/, adres do
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korespondencji: Al .Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) [dalej Ustawa PZP].
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że
przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .
3.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie
gwarancji inwestycji pn: Przebudowa punktu widokowego "Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie”
Nadzorowi inwestorskiemu podlegają następujące roboty:
− przygotowanie i zabezpieczanie terenu
−

prace demontażowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów

−

wykonanie robót ziemnych

−

wykonanie nawierzchni z płyt granitowych,

−

wykonanie nawierzchni mineralnej typu hansegrand,

−

przebudowa schodów z płyt ,

−

wykonanie barierek i poręczy,

−

montaż małej architektury,

−

podcięcia pielęgnacyjne zieleni,

−

prace porządkowe ,

W/w postępowanie będzie prowadzone zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, tj. w szczególności Ustawą z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 471 z późn. zm.)
Zamawiający udostępni wykonawcy wszelkie posiadane opracowania dokumentacji dot. nadzorowanej inwestycji.
Zadania Nadzoru:
I Przez cały okres trwania Umowy:
1.Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz pełną koordynację swojej działalności z
wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach oraz niniejszej SIWZ,
2.Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (Instytucje
Pośredniczące dla Programów Operacyjnych, Straż Pożarna, gestorzy sieci, powiatowe i wojewódzkie Inspektoraty
Sanitarne, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, itp.) i każda inna instytucją oraz miejscową
ludnością (jeżeli zaistnieje taka konieczność), wspólnie z Zamawiającym,
3.Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, że są one niezbędne
do prawidłowej realizacji nadzorowanej inwestycji,
4.Analizowanie wszystkich decyzji administracyjnych i dokumentów, wystawionych dla potrzeb realizacji robót
budowlanych (warunków, uzgodnień, postanowień, poleceń, itp.) oraz zapewnienie spełnienia stawianych w nich
wymagań.
II. Na etapie poprzedzającym realizację robót budowlanych:
1.Dokładne zapoznanie się i analiza Dokumentacji Projektowej dla przedmiotowej inwestycji,
2.W przypadku stwierdzenia błędów w w/w Dokumentacji – propozycja ewentualnych koniecznych zmian
(rozwiązań) oraz nadzór nad wykonaniem Dokumentacji Projektowej Zamiennej,
3.Przeprowadzenie wstępnej inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego ze stanem
przedstawionym w Dokumentacji Projektowej oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej w wersji papierowej i
elektronicznej,
III. W trakcie realizacji robót budowlanych:
1.Podstawowym zadaniem Nadzoru jest dopilnowanie zgodności przebiegu robót budowlanych z Umową na roboty
budowlane, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót Budowlanych,
2.Sprawdzenie posiadania i przedłożenie Zamawiającemu wymaganych dokumentów, które winien posiadać
Wykonawca Robót Budowlanych,
3.Przekazanie placu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych z udziałem Zamawiającego i innych Przedstawicieli
gestorów sieci i urządzeń znajdujących się w obrębie realizacji inwestycji,
5.Zatwierdzanie przy udziale Zamawiającego i po uzyskaniu jego akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę
Robót Budowlanych dokumentów, określających sposób prowadzenia robót (technologia), Harmonogramów
Rzeczowo-Finansowych oraz pozostałych, wymaganych zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane ,
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6. Wydanie polecenia rozpoczęcia Robót Budowlanych wraz z powiadomieniem Zamawiającego o tej czynności,
7. Ścisła współpraca z Nadzorem Autorskim, zatrudnionym przez Zamawiającego,
8. Potwierdzanie pobytów Autorów Dokumentacji Projektowej w ramach Nadzorów Autorskich,
9. Zapewnienie Nadzoru Archeologicznego w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
10. Informowanie Zamawiającego o ewentualnych wadach Dokumentacji Projektowej, ujawnionych w trakcie
realizacji Robót Budowlanych, w terminach umożliwiających ich usunięcie przez Autorów tej Dokumentacji z
zachowaniem terminów zakończenia poszczególnych elementów Robót, nie dopuszczając do ich opóźnienia,
11.Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Zamawiającego materiałów budowlanych, instalacji i urządzeń
przewidzianych do wbudowania przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz kontrolowanie dokumentów jakości,
certyfikatów, deklaracji zgodności, itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej i Umowie, zgodnie z procedurą przedłożenia wniosków
materiałowych,
12. Sprawdzanie zgodności dostaw materiałów budowlanych, instalacji i urządzeń z Umową na Roboty Budowlane
oraz sprawdzanie kompletności wymaganych dla nich atestów, deklaracji zgodności z normami, aprobat,
dopuszczeń do stosowania i gwarancji,
13. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń oraz uporządkowania
miejsc składowania po zakończeniu Robót Budowlanych,
14. Zatwierdzanie – po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego – zmian zaproponowanych przez Wykonawcę
Robót Budowlanych Podwykonawców i osób wskazanych do realizacji Robót,
15. Sprawdzenie i kontrola realizacji zaktualizowanego Projektu Organizacji Ruchu w związku z wykonywaniem
Robót Budowlanych,
16. Pełna koordynacja realizacji Robót Budowlanych z uwzględnieniem interesów osób trzecich, pośrednio
uczestniczących w procesie inwestycyjnym, w szczególności z organami administracji publicznej, instytucjami,
podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi, itd.,
17. Koordynacja wdrażania kolejnych etapów Robót Budowlanych w taki sposób, aby nie zakłócać pracy
istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją,
18. Systematyczna kontrola prawidłowości prowadzenia Dokumentacji Budowy,
19. Sprawdzanie wykonania Robót Budowlanych i powiadamianie Wykonawcy Robót Budowlanych o wykrytych
wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu prac koniecznych
do usunięcia wykrytych wad,
20. Zapewnienie terminowego zakończenia Robót Budowlanych przy minimalnym stopniu utrudnień dla
mieszkańców i dzierżawców terenów przyległych do terenu objętego inwestycją,
21.Wykonanie badań jakości w specjalistycznych laboratoriach naukowych, jeśli zaistnieje taka konieczność, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
22.Kontrola prowadzenia Robót Budowlanych z zachowaniem należytego poziomu ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie
Zamawiającego oraz sporządzenie informacji o kontroli i przekazanie jej do wiadomości Zamawiającego i
Wykonawcy Robót Budowlanych,
23.Monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia Robót Budowlanych, wynikających z
dokumentacji,
24.Akceptacja (przy udziale Zamawiającego) stosowanego przez Wykonawcę Robót Budowlanych sprzętu, środków
transportu, urządzeń pomiarowych oraz sprawdzanie ich zgodności z zapisami Umowy na Roboty i SIWZ,
25.Nadzór nad postępem Robót Budowlanych pod względem technicznym, jakościowym, finansowym,
organizacyjnym, formalnym i terminowym,
26. Współpraca z Zamawiającym w codziennym administrowaniu i zarządzaniu robotami budowlanymi od strony
finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu robót, sporządzaniem
niezbędnych dokumentów finansowych, kontrolą budżetu, kwalifikacją kosztów oraz sporządzaniem prognoz
przepływów pieniężnych,
27. Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na Roboty Budowlane, w tym określanie
punktów krytycznych Umowy, zapewnienia wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów
i harmonogramów oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne,
28.Sprawowanie skutecznej identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie Programów Naprawczych mających na
celu łagodzenie wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminu realizacji robót
budowlanych,
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29. Informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach, przewidywanych i podejmowanych w
związku z nimi działaniach zapobiegawczych i/lub naprawczych,
30. Odbiory Częściowe robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz przeprowadzanie
niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych w trakcie trwania robót budowlanych, z udziałem Zamawiającego,
31.Ocena i weryfikacja robót dodatkowych i zamiennych – jeśli zaistnieje taka konieczność, ściśle uzasadniona
przez Wykonawcę Robót Budowlanych – w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie ich do wiadomości
Zamawiającego, który podejmie w tym zakresie decyzję ostateczną,
32.Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy Robót Budowlanych o wykonaniu
Robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów do płatności, w tym oświadczeń podwykonawców o braku
zaległości w płatnościach od Wykonawcy Robót Budowlanych,
33.Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, których płatność
realizowana będzie przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Umowy na Roboty Budowlane,
34. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji robót budowlanych, w odstępstwach czasowych
uzgodnionych z Zamawiającym, w ilości niezbędnej do dokumentowania postępu robót, w formie zdjęć cyfrowych
i/lub filmów. Zdjęcia i/lub filmy będą szczegółowo opisane (z zamieszczoną datą i godziną) oraz zarchiwizowane w
formie elektronicznej,
35. Nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic „Budujemy dla Was”, ogrodzenia Placu
Budowy,
36. Współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji inwestycji i konsultacji społecznych,
37. Organizowanie narad na terenie budowy określonych wspólnie z Zamawiającym oraz sporządzanie protokołów
z tych narad, które będą następnie przekazywane wszystkim ich uczestnikom,
38. Obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w
zakresie swoich praw i obowiązków,
39. Udzielanie Wykonawcy Robót Budowlanych wszelkiej pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych
dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacja przygotowanych dokumentów, wniosków, sprawdzania ich kompletności,
40. Udział wspólnie z Zamawiającym w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, które
wystąpiły w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych,
41. Udział w rozstrzyganiu ewentualnych sporów, jakie mogą wystąpić pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Robót Budowlanych,
42. Doradztwo, opiniowanie, wydawanie ekspertyz, udział w spotkaniach (posiedzeniach) w charakterze
konsultanta,
43. Podejmowanie (wspólnie z Zamawiającym) decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych realizowanych w sposób
zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Umowy na Roboty Budowlane,
44. Nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę Robót Budowlanych placu Budowy w przypadku wstrzymania
robót,
45. Rozliczenie Umowy na Roboty Budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
46. Nadzór oraz sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów, co umożliwi
Zamawiającemu prawidłowe przyjęcie ukończonych robót budowlanych oraz wykonanych sieci, obiektów i
urządzeń do eksploatacji,
47. Sprawdzenie Dokumentacji Powykonawczej, sporządzonej przez Wykonawcę Robót Budowlanych,
zatwierdzenie oraz przekazanie jej Zamawiającemu w formie i ilości wcześniej z nim ustalonej,
48. Udział w procedurze uzyskania wymaganych pozwoleń na użytkowanie obiektów wspólnie z Zamawiającym.
IV. Po zakończeniu realizacji Robót Budowlanych:
1.Odbiór końcowy robót budowlanych, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów, jakie potrzebne będą w
trakcie pracy Komisji Odbioru Końcowego, powołanej przez Zamawiającego, wraz z przygotowaniem Protokołów
Odbioru Robót,
2.Przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia dowodów OT,
3.Sporządzenie harmonogramu oraz prowadzenie i raportowanie przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z warunkami
nadzorowanej Umowy na Roboty Budowlane,
4.Rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania Robót,
5.Zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad,
6.Konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy Robót Budowlanych oraz
potwierdzanie usuwania wad i usterek,
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7.Sprawdzenie Świadectwa Gwarancji wykonanych robót wystawionego przez Wykonawcę Robót Budowlanych
oraz innych dokumentów dotyczących procedur zakończenia inwestycji, zgodnie z warunkami nadzorowanej
Umowy na Roboty Budowlane.
V. Nadzór w ramach niniejszego zamówienia powinien realizować również wszystkie inne polecenia i zarządzenia
Zamawiającego, nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne do prawidłowej i rzetelnej
realizacji inwestycji i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
VI. Ponadto:
▪ Nadzór nie posiada upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy Robót Budowlanych z jakichkolwiek
obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Umowy na Roboty Budowlane.
▪ Nadzór nie posiada upoważnienia do przyznania jakiejkolwiek części Robót innemu Wykonawcy Robót
Budowlanych niż wyłoniony w postępowaniu przetargowym na dane zadanie.
▪ Nadzór posiada upoważnienie do akceptacji Dokumentacji Projektowych i Dokumentów Budowy
przygotowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych.
▪ Nadzór ma prawo do zaproponowania zmian w trakcie trwania danego zadania, które w jego opinii są
potrzebne i właściwe dla prawidłowej realizacji inwestycji.
▪ Nadzór zobowiązany jest posiadać obowiązującą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności i prowadzonej usługi nadzoru nad Robotami Budowlanymi, stanowiącej
przedmiot niniejszej Umowy, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i przekazać Zamawiającemu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię w/w polisy. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może
stanowić podstawę do odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru. Na
każde wezwanie Zamawiającego Nadzór zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków
umowy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, w tym dowody opłacania
składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić dla
Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych praw i środków zaradczych, podstawę do
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru.
Przyjmuje się, że w ofercie cenowej Nadzoru zostały uwzględnione wszystkie warunki i okoliczności ujęte w
Dokumentacji Projektowej, jak również wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i Umowie oraz inne,
zapewniające prawidłową realizację przedmiotowego zamówienia.
Zadanie inwestycyjne będzie nadzorowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Wykonawca usługi może dokonać wizji lokalnej miejsca nadzorowanych robót budowlanych w celu uzyskania
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawiać się w dokumentacji projektowej
nadzorowanego zadania nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) materiału lub urządzenia.
Szczegółowa dokumentacja zadania inwestycyjnego podlegającego nadzorowi, zamieszczona jest na stronie
internetowej Zamawiającego http://bip.zdiz.sopot.pl w zakładce: Ogłoszenia o zamówieniu 2020/pod nr
34/NZ/2020/AT oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 35/NZ/2020/AT
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta na Pełnienie

funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie
gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa punktu widokowego "Wzniesienie
Strzeleckie " w Sopocie
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 tys. euro na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
w imieniu której działa
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
81-861 SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930
Dział Zamówień Publicznych
strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 058 551 21 15, fax. 058 551 55 34
2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona samodzielnie / wspólnie* przez:
l.p.

3.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
Imię i Nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres- email

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. w trybie przetargu nieograniczonego, ja (my) niżej
podpisany(i) oświadczam(y), że :
1.

Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;

2.

Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;

3.

Akceptuję termin związania ofertą wskazany w SIWZ;

4.

Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ;

5.

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 1 miesiąca od podpisania przez Zamawiającego
protokołu przeglądu na zakończenie okresu gwarancji inwestycji;

6.

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

7.

za cenę ofertową netto (bez VAT) ………………………PLN plus należny podatek VAT…..% w wysokości
…………………………PLN, co czyni łącznie cenę brutto (z VAT) ………………………………….PLN
deklaruję/-my ……….. (liczba) pobytów Inspektora nadzoru na budowie w tygodniu,

8. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ.
9. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór formularza umowy przedstawiony w Załączniku nr 4 do SIWZ.
10. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia*, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć Umowę
regulującą naszą współpracę, zgodnie z treścią SIWZ.
11. 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:*
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l.p.

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

od

do

12. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać :
a)

siłami własnymi*

b) przy pomocy podwykonawców w zakresie wykazanym w Załączniku nr 7
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje
danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 35/NZ/2020/AT
Załącznik nr 3
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOT
w imieniu której działa
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
81-861 SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930
Dział Zamówień Publicznych

strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
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tel. 058 551 21 15, fax. 058 551 55 34

2.

WYKONAWCA:
Nazwa (y) Wykonawcy (ów),

l.p.

3.

NIP/ PESEL, KRS/CEiDG, REGON

Adres (y) Wykonawcy (ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY
Imię i Nazwisko
stanowisko
Nr telefonu
Podstawa do
reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie
gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa punktu widokowego
„Wzniesienie Strzeleckie" w Sopocie
prowadzonego przez Gminę Miasta SOPOT, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni, oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdz. V SIWZ.

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej jako:
ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn:

Przebudowa punktu widokowego "Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie
prowadzonego przez Gminę Miasta SOPOT, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni, oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
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1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 Ustawy Pzp.
…….………..(miejscowość), dnia ……….r.

…………………………………..
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……..Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.24 ust.1 pkt 1314, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt 1 Ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art.24 ust.8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..(miejscowość), dnia ……….r.
…………………………………..
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA :
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ tów, na którego /ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj ………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę /
firmę, adres, NIP/, PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………..(miejscowość), dnia ……….r.
…………………………………..
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Rozdz. V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………, w następującym zakresie : …………………………………………………………………………………………………
(podać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
…………..(miejscowość), dnia ……….r.

…………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 4
Nr referencyjny postępowania: 35/NZ/2020/AT

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR …………/2020/ZDiZ
zawarta w dniu ……………. w Sopocie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Gminą Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941, w imieniu której działa
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Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot,
reprezentowanym przez:
………………………………………………… - Dyrektora Zakładu
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do rejestru KRS pod numerem …………………………………………………………………………………….
REGON: ……………………………………………
NIP: …………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „ Nadzorem”,
zwani łącznie „Stronami”.
Mając na uwadze fakt, że:
1. Wykonawca (Nadzór) został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze
referencyjnym 35/NZ/2020/AT, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2019r., poz. 1843 późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy,
2.

Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z
niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
§ 1. Przedmiot Umowy
Zamawiający powierza, a Nadzór przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją i w okresie ….…. miesięcy gwarancji inwestycji pod nazwą: Pełnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn.: „Przebudowa punktu widokowego
"Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie

1.

§ 2. Zakres przedmiotu Umowy
Zakres usługi dla przedmiotu Umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu Umowy wskazanym w SIWZ.

2.

Strony ustalają, że do obowiązków Nadzoru należy w szczególności:

1) sprawdzenie kompletności projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznej, w ciągu 5 dni
od otrzymania dokumentacji, i przekazania Zamawiającemu na piśmie ewentualnych uwag i wniosków,
2) przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i terenu pod zaplecze budowy,
3) zawiadomienie właściwego organu oraz jednostki projektowania, sprawującej nadzór autorski, co najmniej
na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym
oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków,
4) przekazanie wykonawcy robót budowlanych, na dzień przekazania placu budowy, pozwolenia na budowę,
dziennika budowy i planu istniejącego uzbrojenia terenu budowy,
5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem, specyfikacją techniczną i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
6) udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych,
7) sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie
stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, akceptacja
sprzętu używanego przez wykonawcę robót budowlanych do realizacji robót,
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8) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów
technicznych, w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Nadzoru przez wykonawcę
robót budowlanych,
9) wizytowanie budowy …….. razy w tygodniu potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokole lub
notatce, przy zastrzeżeniu, że notatka i protokół, o którym mowa powyżej winna być spisana i podpisana
przy udziale Zamawiającego,
10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad,
11) kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót,
12) kontrolowanie zmian w realizacji umowy na roboty budowlane oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy
przez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji,
13) dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych
przedkładanych przez wykonawców robót budowlanych,
14) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu
wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót
dodatkowych, a także ustalanie sposobu wykonania tych robót, w terminie 5 dni od złożenia przez
wykonawcę robót budowlanych kosztorysu,
15) akceptowanie PZJ (Programu Zapewnienia Jakości), w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy robót
budowlanych,
16) zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót
oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem
autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych,
17) opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z
proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane
jako nie nadające się do usunięcia,
18) opracowanie na dzień odbioru końcowego ostatecznego rozliczenia finansowego budowy,
19) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz
powiadamiania o usunięciu wad Zamawiającego,
20) dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z
przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego użytkownikowi (dowody PT ),
21) przygotowanie wniosku oraz materiałów do wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w
imieniu Inwestora,
22) zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy,
23) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odebranie dziennika
budowy od kierownika budowy,
24) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników,
25) sprawdzanie miesięcznych zestawień wykonawcy robót budowlanych wartości zakończonych i odebranych
robót wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty, kontrolowanie składania oświadczeń przez
podwykonawców o braku zaległości w płatnościach Wykonawcy oraz dokonanie rozliczenia finansowego
budowy na dzień odbioru końcowego wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka
trwałego(PT i OT) z podziałem na użytkowników,
26) przeprowadzanie w okresie udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji przeglądów przy
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udziale wykonawcy robót, Zamawiającego i użytkownika wraz ze spisaniem protokołu określającego
stwierdzone usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,
27) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia
usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robót, Zamawiającego i użytkownika,
protokołu z usunięcia usterek,
28) w przypadku nieterminowego usuwania usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie
Zamawiającemu danych niezbędnych do naliczenia kar umownych z tego tytułu,
29) w przypadku nie usunięcia usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie Zamawiającemu
danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego
usunięcia usterek oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,
30) bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót
budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.
31) Nadzór wykonując umowę, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na
rachunek Zamawiającego, co oznacza, że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji
robót jak też po ich zakończeniu.
32) Nadzór w zakresie niniejszego zadania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która
zostanie zawarta z wykonawcą robót budowlanych.
33) Nadzór ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego
w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
34) W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, nadzór zobowiązany jest do
działania zgodnie z przepisami prawa dot. podwykonawstwa, w szczególności z zapisami Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Pzp.
§ 3. Wykonanie przedmiotu Umowy
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Nadzór oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy. Nadzór zobowiązuje się skierować do realizacji umowy personel posiadający odpowiednie kwalifikacje
oraz doświadczenie, wskazany w złożonej ofercie (wg wzoru Zał. Nr 5 do SIWZ).
Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być
uzasadniona przez Nadzór na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.
Nadzór winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni
przez planowaną zmianą jakiejkolwiek osoby.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania, innych osób niż zaakceptowane przez
Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru w terminie
miesiąca od uzyskania informacji o uchybieniu.
Nadzór będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa polskiego, wykonywał swoje obowiązki zgodnie z
niniejszą umową i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Nadzór będzie świadczył usługi z należytą starannością i efektywnością, zobowiązany będzie do egzekwowania
postanowień umowy na roboty budowlane.

7.

Nadzór nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do
wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu realizacji
zadania.
Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Nadzoru uwagi lub zastrzeżenia, na Nadzorze będzie ciążył
obowiązek niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie
podjętych działaniach.

9.

§ 4. Termin realizacji

25

1.

2.

Termin realizacji przedmiotu Umowy: od dnia podpisania umowy o nadzór do dnia zakończenia i
rozliczenia robót budowlanych, oraz w okresie gwarancji nadzorowanej inwestycji wynoszący ………
miesięcy (nie więcej niż 60 miesiące).
Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót budowlanych - do dnia 30.11.2020 r., przy czym termin
ten może ulec skróceniu bądź wydłużeniu w zależności od faktycznego czasu realizacji robót budowlanych.
Zmiana tego terminu nie wymaga aneksu do umowy.

§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie całego przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …………………………. PLN
brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………….……złotych ……./100).
2. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy dokonywane będzie jednorazowo na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, która jako Nabywcę wskazywać będzie Gminę Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27,
81-704 Sopot, NIP 585-14-11-941, a jako Odbiorcę wskazywać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie (81-861),
Al. Niepodległości 930. Niespełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie
uznaniem faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
3. Płatności dokona Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, po protokolarnym odbiorze końcowym inwestycji podpisanym przez Zamawiającego,
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. W przypadku wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, płatność wynagrodzenia Wykonawcy
nastąpi po okazaniu (wraz z wystawioną fakturą VAT) dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy będą oryginały
oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty.
6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki
w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
8. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 9.
9. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: zdizsopot. Adres PEF:
5851003159.
10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, tzw. split payment.
11. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych,
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające
poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką
0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie
podzielonej płatności.
13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
§ 6. Cesja i podwykonawcy
1.
2.
3.

4.
5.

Nadzór nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części.
Zamawiający definiuje Umowy o Podwykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt 9b Ustawy PZP.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadających proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Nadzoru w związku z
realizacją niniejszej Umowy. Podwykonawca musi również dysponować personelem gwarantującym
prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Nadzorowi. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo
będą stanowiły załącznik do tej Umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o Podwykonawstwo,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedkładania na piśmie Zamawiającemu
oświadczeń o braku zaległości w zakresie wynagrodzenia,
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6.

7.
8.

W przypadku zawarcia Umowy o Podwykonawstwo Nadzór, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminów określonych tą Umową, zgodnie z przepisami Ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Nadzór jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich
Przedstawicieli lub Personelu, jak za własne działania lub zaniechania.
Nadzór ma obowiązek wskazania Zamawiającemu osób reprezentujących podwykonawcę, dalszego
podwykonawcę oraz numerów telefonów i faksów podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
§ 7.
1. Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy będzie dysponował wymaganym przez Zamawiającego zespołem
nadzorującym.
2. Dopuszcza się zmiany w składzie osób realizujących przedmiotowe zamówienie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć
na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami/ przy pomocy
podwykonawców w zakresie wskazanym niżej:
…………………………………..
§ 8.
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 585-10-03-159
2.

NADZÓR oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………………………
§ 9. Kary umowne

1.

Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych przypadku:
a) nieterminowej bądź nieprawidłowej realizacji obowiązków Nadzoru w wysokości 0,5% całości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych
obowiązków bądź za każdy dzień trwania uchybienia;
b) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości całego zamówienia;
c) za naruszenie obowiązku wizytowania budowy z częstotliwością określoną w §2 ust. 2 pkt 9) za
każdy przypadek uchybienia w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych, do rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu z
wynagrodzenia przysługującego Nadzorowi od Zamawiającego.

§ 10.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o
danej okoliczności, w razie:
a) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w takiej sytuacji
Nadzorowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu umowy),
b) realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale osób nie posiadających wymaganych prawem
uprawnień,
c) nie rozpoczęcia czynności przez Nadzór bez uzasadnienia przyczyny, oraz nie kontynuowania ich
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
d) przerwania czynności przez Nadzór i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 7 dni,
e) nienależytej realizacji czynności przez Nadzór,
f) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego,
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g) Wykonawca staje się niewypłacalny, albo zostaje mu wyznaczony zarządca masy upadłościowej,
lub zawiesza działalność,
h) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek;
2) Wykonawcy (Nadzorowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
informacji o danej okoliczności (w takiej sytuacji Nadzorowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za
wykonaną część przedmiotu umowy), w sytuacji, gdy:
1) realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę robót budowlanych rozpoczęta w terminie 30 dni
od daty ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego,
2) zaistnieje nie planowana w harmonogramie realizacji (stanowiącym załącznik do umowy z
wykonawcą robót budowlanych) przerwa w robotach trwająca ponad 30 dni, o ile przerwa ta
nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Nadzoru.
W powyższych sytuacjach Nadzorowi nie przysługuje odszkodowanie a jedynie wynagrodzenia za
wykonaną część zamówienia.
§ 11. Zmiany umowy
1.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
nieważności takich zmian.

2. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
A.

Zmiana terminu wykonania Umowy:
✓

na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu usługi nadzoru z jednoczesnym prawem
do odpowiednich zmian wynagrodzenia Nadzoru,

✓

na skutek udzielenia zamówienia podobnego bądź wprowadzenia prac zamiennych czy
dodatkowych,
na skutek konieczności zmniejszenia zakresu usług objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg
uzgodnionych stawek,

✓

✓

z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem,
że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy,

✓

zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności
odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że zmiany te nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze Stron,

✓

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Nadzoru skutkujące
niemożliwością prowadzenia usługi nadzoru,

– zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych
okoliczności.
B.

Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
✓

zmiany personalne, w szczególności:
−

zmiana osób, przy pomocy których Nadzór realizuje przedmiot zamówienia, na inne,
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem, o
których mowa w Prawie Budowlanym. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany składu
Personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub innym doświadczeniu, niż wykazano w
warunkach udziału w niniejszym postępowaniu,

−

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Nadzór wykonuje przedmiot zamówienia,
na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym
doświadczeniem i Personelem Podwykonawcy;

−

zmiana zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian
wynagrodzenia Nadzoru,

−

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Nadzoru;
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−

C.

w przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu
wykonania przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych
rozwiązań technologicznych.

Zmiana wynagrodzenia Nadzoru:
✓

w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany
wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę zmiany wysokości podatku
VAT,

✓

w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa
powyżej w punkcie B,
w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia –
zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług, z jednoczesnym prawem do
zmiany terminu wykonania zamówienia,

✓

✓

w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zakresu usługi z jednoczesnym prawem do
odpowiednich zmian wynagrodzenia Nadzoru,

✓

w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podst. przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

✓

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne.

D. Inne zmiany:
−

zmiany następujące w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można
było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii tj. w trakcie trwania
postępowania, wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji
wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie;

− w składzie osób reprezentujących Nadzór na uzasadniony wniosek Nadzoru i pod warunkiem, że
zmiana ta wynika z okoliczności, których Nadzór nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i
nie jest przez niego zawiniona,

− w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce
praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny bez potrzeby
zmiany umowy.
2.

W trakcie gwarancji inwestycji Nadzór zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o
a)
b)
c)
d)
e)

Zmianie siedziby lub nazwy firmy,
Zmianie osób reprezentujących,
Ogłoszeniu upadłości,
Ogłoszeniu likwidacji,
Zawieszeniu działalności.
§ 12.

Na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy Nadzór zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę nie niższą niż 100% wartości
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w niniejszej umowie.
§ 13.
W trakcie realizacji Umowy obowiązuje Pierwszeństwo Dokumentów:
a) Umowa,
b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
c) Oferta.
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§ 15. Postanowienia końcowe
1.

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie realizacji Umowy.

2. Ze strony Nadzoru za koordynację całości usług odpowiedzialny jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będzie Urszula
Kośnik kom. 609 060 522).
4.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony
Środowiska, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa zamówień publicznych.

5.

Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W przypadku nie osiągnięcia
porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy stronami właściwy będzie ze
względu na siedzibę Zamawiającego Sąd Powszechny.

6.

Adresem właściwym dla doręczeń Zamawiającemu wszelkiej korespondencji, związanej z wykonywaniem
niniejszej umowy, w szczególności faktur, oświadczeń, zawiadomień – jest adres działającego w imieniu
Gminy Miasta Sopotu – Zarządu Dróg i Zieleni, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot.
Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem skutku doręczenia
korespondencji.
W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia
wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Nadzoru bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu.

7.
8.
9.

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

ZAMAWIAJĄCY

NADZÓR

Załącznik nr 5
Nr referencyjny postępowania: 35/NZ/2020/AT
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
w imieniu której działa
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930
Dział Zamówień Publicznych
strona internetowa:www.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 58 551 21 15, fax 58 551 55 34
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

WYKAZ OSÓB
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Adres (y) Wykonawcy (ów)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.

Imię i nazwisko,
L.p.
funkcja

1

2

Posiadane uprawnienia
i doświadczenie
( lata doświadczenia- data wykonania usługi,
nazwa nadzorowanego zadania,
podmiot, na rzecz którego była wykonywana
usługa nadzoru,
wartość nadzorowanych robót *)

Informacja o podstawie do
dysponowania
(bezpośrednie**/
dysponowanie pośrednie ***

3

4

1
2
3
4
Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko ze względu na
terminowe bądź techniczne ograniczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
* W kolumnie 3 Wykonawca podaje wartość nadzorowanych robót dot. branży mostowej , przez osoby
nadzorujące roboty tej branży
** W przypadku wypełnienia kolumny nr 4 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował osobami wymienionymi w poszczególnych wierszach wykazu przez okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji wymienionych osób. Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy
rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a
osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest
tutaj charakter prawny takiego stosunku.
***Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania
zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji
zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika.

.....................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)
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Załącznik nr 5a
Nr referencyjny postępowania: 35/NZ/2020/AT
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
w imieniu której działa
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930
Dział Zamówień Publicznych
strona internetowa:www.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 58 551 21 15, fax 58 551 55 34

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Nazwa i adres Podmiotu:
…………………...…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
...............................................................................................................................................................................
(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna)
do dyspozycji Wykonawcy:
..............................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. ……………………..
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
...........................................................................................................................................................................
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.........................................................................................................................................................................
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
...........................................................................................................................................................................
Oświadczam, iż zrealizuję usługi, do realizacji których wymagane są zdolności techniczne lub zawodowe
(wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie).

................................ dnia ...............

--------------------------------------------------------------------(podpis podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu)
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Załącznik nr 6
Nr referencyjny postępowania: 35/NZ/2020/AT
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
w imieniu której działa
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930
Dział Zamówień Publicznych
strona internetowa:www.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 58 551 21 15, fax 58 551 55 34
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT,
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZYW TYM OKRESIE W ZAKRESIE ZGODNIE Z SIWZ

Lp.

Przedmiot zamówienia
(opis, rodzaj, zakres)

Wartość
nadzorowanej
inwestycji
(brutto w PLN)

Podmiot na rzecz,
którego usługi zostały
wykonane

Data wykonania
(należy wskazać
dzień, miesiąc i
rok zakończenia)

Miejsce wykonania
usługi

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

......................................................................................
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów)
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Załącznik nr 7
Nr referencyjny postępowania: 35/NZ/2020/AT
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
w imieniu której działa
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930
Dział Zamówień Publicznych
strona internetowa:www.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 58 551 21 15, fax 58 551 55 34

WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

PODWYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa punktu
widokowego "Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie
Oświadczam/-my*, iż niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone
do realizacji Podwykonawcom (należy podać zakres prac i firmy podwykonawców, o ile są wykonawcy
wiadome):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8
Nr referencyjny postępowania: 35/NZ/2020/AT
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
w imieniu której działa
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930
Dział Zamówień Publicznych
strona internetowa:www.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 58 551 21 15, fax 58 551 55 34
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa punktu
widokowego "Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie
oświadczam/oświadczamy, że ……………………….………………………………………..…………………………………………………………
(oznaczenie Wykonawcy)
nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych z
żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. *
należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych z
Wykonawcą …………………………………………………………………………. .
W załączeniu przedstawiam/przedstawiamy dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania z tym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. *
* niepotrzebne skreślić
Miejscowość, data: ……………………………………………………….
Uwaga – oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy
złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp).
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......................................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

