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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin 

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) 

bzp@um.szczecin.pl 

tel. 91 42 45 102 

fax 91 424 5104 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI 

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły 

podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj” 

 

SPIS TREŚCI : 

 

Rozdział I Forma oferty; 

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 

Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 

Rozdział IV Jawność postępowania; 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty; 

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, rękojmia; 

Rozdział VIII Wadium; 

Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców  

z zamawiającym; 

Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty; 

Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 

Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej; 

Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 

Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Załączniki: 

  Załącznik nr 1 formularz oferty; 

  Załącznik nr 1a wykaz cen; 

  Załącznik nr 2 wzór umowy; 

  Załącznik nr 3 przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego; 

  Załącznik nr 4 Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

  Załącznik nr 5 Koncepcja Projektowa; 

  Załącznik nr 6 Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), 

zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: oświadczenie wykonawcy co do spełnienia na rzecz zamawiającego 

określonego w niniejszej siwz świadczenia, w zadeklarowany sposób i za oferowaną cenę 

składane na formularzu oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 

których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

10. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy: 

1) przedmiot zamówienia: zgodnie z zamówieniem podstawowym; 

2) wielkość lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego; 

3) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: na warunkach takich jak w 

zamówieniu podstawowym; 

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

12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  

 

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych, Pl. Armii Krajowej 1, 70-

456 Szczecin, pok. nr 397, przetarg nieograniczony, "oferta na pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w 

rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj” oraz „nie otwierać przed 29.03.2018 

r., godz. 12:00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby 

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, zamawiający nie 

będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający 

nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w 

sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 12 ppkt 1) lecz wpłynie 

do kancelarii Urzędu Miasta.  
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ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1  

z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga  

za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca 

winien dokumenty te złożyć. 

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej  

i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2) przy czym koperta 

zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 

wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz; 

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia został określony w Rozdziale V niniejszej siwz; 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 

się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
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3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w 

miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać 

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści 

złożonych ofert. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 

przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, 

w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem 

udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa 

wnioskodawca.  

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503  

z późniejszymi zmianami)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.  

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  

a) 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 (tj. Dz. U. 2017, poz. 

1508) lub którego upadłość ogłoszono, z 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 2016 r. poz. 2171 ze zm.) 
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b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Minimalny poziom zdolności:  

- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub 

finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 

że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż  

200.000,00 zł. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać 

łącznie. 

 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00 

zł. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 

wykonawców w całości. 

 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności:  

 

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 

że: 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 

jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. zarządzaniu 

kontraktem, nadzorowaniem robotami, koordynacją i kontrolą robót budowlanych (w 

branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej 
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i teletechnicznej oraz architektury krajobrazu) przy zadaniu inwestycyjnym o wartości 

nie mniejszej niż 40.000.000,00 zł brutto:  

 polegającym na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 

30.000 m³ wraz z zagospodarowaniem terenu, 

 zakończonym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 poz. 1336 ze zm.).  

 

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 

wykonawców w całości. 

 

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca wyżej wymienionych warunków 

wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni 

kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia 

postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu 

średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z 

ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. 

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych 

poniżej stanowisk: 

  

b1) Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu (upoważniony przedstawiciel 

Inżyniera Kontraktu, Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu): 

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to 

jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń w odniesieniu do architektury obiektu  

lub  
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń, 

Wymagane doświadczenie: 

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnienie funkcji Kierownika 

budowy lub Inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej 

na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b2) Asystent Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu: 

Wymagane kwalifikacje: 

wykształcenie wyższe kierunkowe tj. ukończone studia magisterskie lub zawodowe 

na kierunku architektura i urbanistyka lub budownictwo obsługujący programy 

komputerowe do kosztorysowania, zarządzania, pisania pism, odczytu i kreślenia 

rysunków oraz urządzenia biurowe. 
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b3) Projektant branży architektonicznej: 

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 

Wymagane doświadczenie 

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym wykonanie minimum jednej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę jednego budynku użyteczności 

publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

 

b4) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej:  

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym wykonanie minimum jednej 

dokumentacji projektowej na budowę jednego budynku użyteczności publicznej o 

kubaturze min. 30.000 m³ wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

b5) Projektant branży sanitarnej: 

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do projektowania bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci uzbrojenia terenu cieplnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym wykonanie minimum jednej 

dokumentacji projektowej na budowę jednego budynku użyteczności publicznej o 

kubaturze min. 30.000 m³ wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

b6) Projektant branży elektrycznej: 

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do projektowania bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym wykonanie minimum jednej 

dokumentacji projektowej na budowę jednego budynku użyteczności publicznej o 

kubaturze min. 30.000 m³ wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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b7) Projektant branży drogowej:  

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym wykonanie 

minimum jednej dokumentacji projektowej na budowę boiska do gry w piłkę nożną  

i boiska z nawierzchni poliuretanowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

 

b8) Projektant w branży architektury krajobrazu: 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym wykonanie minimum jednej 

dokumentacji projektowej nasadzeń drzew i krzewów. 

 

b9) Inspektor nadzoru w branży architektonicznej: 

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń w odniesieniu do architektury obiektu, 

Wymagane doświadczenie 

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnienie funkcji Kierownika 

budowy lub Inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej 

na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b10) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej: 

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń; 

Wymagane doświadczenie 

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnienie funkcji Kierownika 

budowy lub Inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej 

na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b11) Inspektor nadzoru branży sanitarnej: 

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, 

wentylacyjnych oraz sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  
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nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnienie funkcji Kierownika 

budowy lub Inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej 

na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b12) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej: 

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do kierowania bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

uprawniające do kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych i teletechnicznych  

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnienie funkcji Kierownika 

budowy lub Inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej 

na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b13) Inspektor branży drogowej:  

Wymagane kwalifikacje: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to 

jest do kierowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełnienie funkcji Kierownika 

budowy lub Inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej 

na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b14) Inspektor w branży architektury krajobrazu: 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym w nadzorowaniu lub 

kierowaniu nasadzeniami drzew i krzewów. 

 

b15) Geolog-Geotechnik: 

Wymagane kwalifikacje: 

Wykształcenie i uprawnienia inż. Geolog-Geotechnik - inżynier lub magister 

inżynier, który ukończył studia na kierunku podstawowym budownictwo lub 

pokrewnym inżynieria środowiska i górnictwo bądź uzyskał stopień naukowy w 

specjalności geotechnicznej; dotyczy to również absolwentów innych inżynierskich 

studiów budowlanych, którzy ukończyli studia podyplomowe w specjalności 

geotechnicznej na kierunku budownictwo; kwalifikacje geotechniczne potwierdzają 

uprawnienia geologiczne kategorii VI i VII uzyskane na podstawie Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 

geologii 

lub  
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geolog – absolwent uniwersytetu z tytułem magistra na kierunku geologia w 

specjalności geologia lub górnictwo i geologia ; kwalifikacje geologa potwierdzają 

uprawnienia geologiczne VI i VII kategorii; uzyskane na podstawie Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 

geologii 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

nie mniej niż 10 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów robót 

geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z określaniem warunków 

geologiczno-inżynierskich, w tym przy badaniach właściwości fizyczno-

mechanicznych gruntów i skał, na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, 

posadawiania obiektów budowlanych. 

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wyłącznie stanowisk wymienionych w pkt. 

b1 (Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu) i b10 (Inspektor nadzoru w branży 

konstrukcyjno- budowlanej) tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań 

dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Zamawiający nie 

dopuszcza łączenia pozostałych stanowisk. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać 

łącznie. 

 

UWAGA  

Przez „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek użyteczności 

publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 

kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) 

 

UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: 

Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień, a w 

przypadku Projektanta w branży architektury krajobrazu i Inspektora w branży 

architektury krajobrazu od daty uzyskania dyplomu magistra inżyniera na kierunku 

architektura krajobrazu. 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 

2017 poz. 1336 ze zm.) osoby, które przed wejściem w życie ustawy, uzyskały 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres 

uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w 

oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy 

Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 

12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający 

zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 

przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
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wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach 

opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem 

polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni odpowiednią liczbę 

tłumaczy języka polskiego ze znajomością języka technicznego w zakresie 

terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji 

zamówienia. 

 

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: 
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 

2, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 

jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, 

zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”; 

Zamawiający informuje, iż Instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję 

formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia; 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych 

podmiotów; 

4) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ 

złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez 

zamawiającego (Urząd Miasta Szczecin). W takim przypadku wykonawca wskazuje w 

formularzu oferty: nazwę, numer, zakres informacji do wykorzystania oraz datę wszczęcia 

tego postępowania.  

5) Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił 

tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z 

pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 

4. Potencjał podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
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3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w 

ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie, o którym 

mowa w pkt 5 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 

1, tj.: 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną 

wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz 

oddzielne na spółkę.Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną 

wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz 

oddzielne na spółkę. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 

c) odpis 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 przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 



Nr sprawy BZP/15/18 

13 

 

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 716).  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.: 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 

wykonywanych w okresie ostatnich pięciu 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 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają 

jeden wspólny ww. wykaz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami;  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. 

  Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców 

składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą 

odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 

 Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 

d) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców 

składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą 

odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 

 Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

(dokumenty wymienione w ppkt 2) lit. c) i d)), zamawiający dopuszcza złożenie przez 

wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e 

dotyczące tych podmiotów. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli 

wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

stanowi załącznik nr 3 do siwz); 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 

drugie siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 
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Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, jeżeli wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

6) wykaz cen wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz cen. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu; 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
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oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy, 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 będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 

8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne 

będzie unieważnienie postępowania. 

9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy. 

10) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny 

ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 
 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia 

wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: 

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: 

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

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 § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje 

się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 

7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, 

jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego 

dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 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. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. 

Rozporządzenia stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, 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.  

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, rękojmia 

 

1. Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy przez czas realizacji 

zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę (tj. czas wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, sprawowania nadzoru autorskiego i wykonania robót przez Wykonawcę - 

wykonanie robót planowane w okresie 20 miesięcy) do dnia zatwierdzenia Raportu 

Końcowego, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi.  

2. Umowa na zadanie w procedurze zaprojektuj i wybuduj została podpisana w 28.09.2017 r.  

3. Wymagany przez Zamawiającego termin złożenia Raportu końcowego – nie dłużej niż  
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30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem obowiązków  

w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

4. Planowany okres realizacji umowy z Wykonawcą z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie – do dnia 28.02.2020 r. 

5. Inżynier udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na świadczone przez siebie usługi. Okres 

rękojmi udzielanej przez Inżyniera jest równy 60 miesięcy i rozpoczyna się od dnia 

następującego po dniu podpisania protokołu odbioru Raportu końcowego ”bez uwag”. 

6. Obowiązki Inżyniera wynikające z umowy rozciągają się także na okres rękojmi udzielonej 

przez Wykonawcę, w terminach i zakresie zgodnie z § 12 Umowy z Wykonawcą, w tym 

załącznikiem nr 1 do Umowy z Wykonawcą - Warunkami Gwarancji. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

1. Wadium należy wnieść w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed 

upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.  

2. Wadium może być wnoszone: 

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego  

Bank PKO BP S.A. I O/Szczecin Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada  

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do Referatu 

Rozliczeń Finansowych w pok. nr 125 od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.00. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie 

oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest 

wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.  

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia: 

1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski, 

2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji 

sądów polskich.  

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej 

kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego 

(beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin) zawierające oświadczenie, 

że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w 

sposób nieprawidłowy.  
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8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  

1) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po jego stronie, 

2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 

14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający 

zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium  

lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

 

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

się wykonawców z zamawiającym  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 

1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 
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2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 

3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy, 

4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 

5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 

6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź wykonawcy, 

8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 

185 ustawy. 

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument 

zeskanować i przesłać. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub  

e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w 

momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia 

faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie 

urządzeń wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający 

wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten 

adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest  

p. Jakub Gołębiowski tel. 91 42 45 440 w godz. 07:30 – 15:30, fax 91 424 5104 (czynny 

całą dobę), e-mail: bzp@um.szczecin.pl 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 
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13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Obliczona przez wykonawcę cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.  

3. Cena oferty brutto będzie sumą następujących elementów składowych: C1,C2,C3 

obliczonych wg następujących zasad: 

1) C1: cena za sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż i faz 

projektowania przekazywanych przez Wykonawcę (Faza I); C1 nie może przekraczać  

2 % ceny oferty brutto (złożonej z elementów składowych C1,C2,C3). W ramach C1 

należy wyszczególnić ceny: 

a) C1pb =0,4*C1 (cena za sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie 

projektów budowlanych, zgodnie z pozycją i wzorem w tabeli – 40% C1); 

b) C1pw =0,5*C1 (cena za sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie 

projektów wykonawczych, zgodnie z pozycją i wzorem w tabeli – 50% C1); 

c) C1aw =0,1*C1 (cena za sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie 

aranżacji wnętrz, zgodnie z pozycją i wzorem w tabeli – 10% C1). 

2) C2: cena za realizację zadania od momentu przekazania placu budowy do planowanego 

zakończenia robót budowlanych tj. do dnia 31.12.2019 r. (Faza II). Na potrzeby 

ustalenia stawki miesięcznej przyjęto okres realizacji tej fazy od 01.05.2018r. - do 

31.12.2019 r. tj.: 20 m-cy . W ramach C2 należy wyszczególnić ceny: 

a) za całość, tj. 20 m-cy (C2) 

b) za każdy miesiąc (C2/20 m-cy) 

3) C3: cena za rozliczenie końcowe zadania (Faza III). Cena C3 nie może być mniejsza niż 

10% ceny oferty brutto. 

4. Wykonawca jest zobowiązany podać ceny wszystkich wyszczególnionych elementów w 

wykazie cen stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Suma wszystkich elementów będzie 

stanowić cenę oferty brutto.  

5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty brutto wszystkie posiadane informacje  

o przedmiocie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. 

nr 397, w terminie do dnia 29.03.2018 r., do godz. 11:30. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  
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4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową  

oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 29.03.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w 

Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą 

w nim uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 

powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 

ofert:  

 

1) Cena – waga kryterium 60 % 

 

 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):  

 

 najniższa cena ofertowa  

 C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

 cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 

2) Radca prawny w składzie Inżyniera Kontraktu - waga kryterium 15 %  

 

Sposób przyznania punktów w tym kryterium (Rp):  

 

Wykonawca w tym kryterium otrzyma 15 punktów, jeżeli do składu osób wymaganych na 

warunek (Rozdział V, pkt 2 ppkt 2 lit b) zaproponuje dodatkowo jedną osobę posiadającą 

uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. 

o radcach prawnych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) oraz posiadającym wpis na listę 

potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego.  

 

Zaproponowany Radca prawny musi posiadać nie mniej niż 5 letnie doświadczenie 

zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień. 

 

3) Doświadczenie Zespołu Inżyniera Kontraktu - waga kryterium 15 %  
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Sposób przyznania punktów w kryterium: „Doświadczenie Zespołu Inżyniera Kontraktu”: 

(DZ): 

 

a) Wykonawca otrzyma 5 punktów jeśli Geolog-Geotechnik wykaże się doświadczeniem 

polegającym na pełnieniu funkcji Geologa-Geotechnika przy realizacji zadania polegającym 

na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ na gruntach 

ekspansywnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b) Wykonawca otrzyma 5 punktów jeśli Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej 

wykaże się dodatkowym doświadczeniem (poza doświadczeniem wymaganym w warunku, o 

którym mowa w pkt. 2 ppkt 2 lit b4) polegającym na wykonaniu jednej dokumentacji 

projektowej na budowę budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
Uwaga! 

Zadanie wykazane w załączniku nr 1 do siwz w celu przyznania punktów za doświadczenie Projektanta 

branży konstrukcyjno - budowlanej nie może pokrywać się z zadaniem przedstawionym na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 2 ppkt 2 lit b4 Rozdziału 

V siwz.  

 

c) Wykonawca otrzyma 5 punktów jeśli Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-

budowlanej wykaże się dodatkowym doświadczeniem (poza doświadczeniem wymaganym 

w warunku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2 lit b10) polegającym na pełnieniu funkcji 

Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru przy realizacji zadania polegającym na budowie 

budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m³ wraz z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 

 
Uwaga! 

Zadanie wykazane w załączniku nr 1 do siwz w celu przyznania punktów za doświadczenie Inspektora 

nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej nie może pokrywać się z zadaniem przedstawionym na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 2 ppkt 2 lit b10) 

Rozdziału V siwz.  

 

4) Wysokość kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z któregokolwiek 

obowiązku, dla którego zastrzeżono termin w umowie lub za nieterminowe wykonanie 

czynności związanej z realizacją umowy na realizację, których termin został wyznaczony 

przez Zamawiającego, w szczególności nieterminowe usunięcie wskazanych przez 

Zamawiającego błędów lub wad w dokumentach przygotowanych przez Inżyniera, m.in. 

w raportach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 47 oraz w § 4 ust. 3 pkt 6 wzoru umowy za 

każdy dzień zwłoki - waga kryterium 10 % 

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium „Wysokość kary umownej” (K): 

 

a) kara umowna w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki - 0 pkt. 

a) kara umowna w wysokości 1.500 zł za każdy dzień zwłoki - 5 pkt. 

b) kara umowna w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki - 10 pkt. 



Nr sprawy BZP/15/18 

24 

 

 

Oferta Wykonawcy, który w powyższym kryterium zaproponuje wysokość kary umownej 

niższą niż 1.000 zł za każdy dzień zwłoki zostanie odrzucona. 

 

Jeżeli Wykonawca, który w powyższym kryterium zaproponuje wysokość kary umownej w 

wysokości wyższej niż 2.000 zł za każdy dzień zwłoki zostanie mu przyjęta kara w wysokości 

2.000 zł jako maksymalna zgodna z żądaniem i możliwościami Zamawiającego. 

 

Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów w 

następujący sposób: S = C+ Rp + DZ + K 

 

2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za 

najkorzystniejszą. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a 

także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 

unieważni postępowanie. 

10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 

oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Umowa. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 

do siwz.  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

2. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu: 
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1) dokumenty wskazane w § 13 wzoru umowy (załącznik nr 2 do siwz), 

2) jeżeli wybrany wykonawca otrzymał punkty w kryterium „Doświadczenie Zespołu 

Inżyniera Kontraktu”, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające 

posiadanie doświadczenia przez każdą osobę wskazaną w ramach kryterium, za którą 

otrzymał punkty.  

3) jeżeli wybrany wykonawca otrzymał punkty w kryterium „Radca prawny w składzie 

Inżyniera”, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie 

doświadczenia przez Radcę prawnego wskazanego w ramach kryterium, za którego 

otrzymał punkty.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie, 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi 

w szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie 

i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 

gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie 

i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 

gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał 

zobowiązania, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (zapis stosuje się w przypadku, 

gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, 

zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres 

nie krótszy niż 5 lat), 

c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 
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8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie 

z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.  

9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. 

b) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

c) wypłata, o której mowa w lit. b, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu [IK] tj. świadczenie 

usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i 

Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze „zaprojektuj i 

wybuduj” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie z § 3 Umowy nr CRU 

17/0003358 z dn. 28.09.2017 r. wraz ze świadczeniem usług związanych z opiniowaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty dodatkowe/zamienne powstałe w trakcie 

realizacji zadania inwestycyjnego. 
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2. Zadanie inwestycyjne jest finansowane przez Gminę Miasto Szczecin. 

3. Kod CPV: 71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi,  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,  

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego. 

4. Charakterystyka zadania inwestycyjnego:  

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej / Kredowej 

w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” jest realizowana w całości bez podziału na 

etapy. Nowy obiekt szkolny składać się będzie z budynku szkoły wraz salą gimnastyczną, 2 boisk 

(piłkarskiego i wielofunkcyjnego), placu zabaw dla dzieci, auli. Szkoła podstawowa 

przeznaczona jest dla 1000 uczniów klas 0 -8. Budynek szkoły ma być budynkiem 

energooszczędnym, przyjazny dzieciom z wyraźnymi strefami dla poszczególnych grup 

wiekowych. Budynek i jego otoczenie musi być dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Wykończenie pomieszczeń musi spełniać wymogi higieniczne, pożarowe oraz bezpieczeństwa 

użytkowego. Materiały użyte musza być trwałe wysokiej jakości w I kategorii gatunkowej. 

Obiekt powinien być funkcjonalny i przyjazny dla użytkownika. Powinny być spełnione 

wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne, oświetleniowe i dostępu dla osób 

niepełnosprawnych. Obiekt powinien być nowocześnie wyposażony technicznie w zakresie sieci 

sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej z zapewnieniem minimalnych kosztów eksploatacji. 

Obiekt szkoły powinien być wybudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi a 

wyposażenie szkoły musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi obiektów 

publicznych i placówek szkolnych. 

5. Zakres robót podlegających czynnościom Inżyniera Kontraktu w ramach umowy 

obejmuje: 

 1) świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, rozliczeniem, kontrolą i 

nadzorem nad realizacją robót budowlanych, wraz z pełnieniem funkcji wielobranżowego 

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz prowadzeniem 

niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy z Wykonawcą w celu 

wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, w 

ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od 

Wykonawcy wymagań określonych w Umowie oraz prawidłowego rozliczenia zadania 

inwestycyjnego. Inżynier będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w zakresie 

uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) sprawdzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej opracowane na podstawie 

zawartej Umowy nr CRU 17/0003358 z dn. 28.09.2017 r. oraz opiniowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na roboty dodatkowe i zamienne powstałe w trakcie realizacji 

zadania inwestycyjnego. 

6. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy opisanego w pkt. 1 nad którym 

będzie sprawowany nadzór Inżyniera Kontraktu został określony w:  

1) Umowa nr CRU/17/0003358 z dnia 28.09.2017 r. (Umowa z Wykonawcą),  

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Pytania i odpowiedzi zadane i udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla Wykonawcy zadania inwestycyjnego, 
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4) Program Funkcjonalno-Użytkowy „Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ulic 

Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie”, zwanym w dalszej części PFU, opracowanym 

na zlecenie Gminy Miasto Szczecin we wrześniu 2016 r., przez Biuro Pracownię 

Projektową ARKADA Anna Flicińska, ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin, 

5) Koncepcja projektowa budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

opracowanej na zlecenie Gminy Miasto Szczecin we wrześniu 2016 r., przez Biuro 

Pracownię Projektową ARKADA Anna Flicińska, ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin 

wraz z załącznikami: 

- zał. 1: Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

- zał. 2: Oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

- zał. 3: Uchwała nr XIX/444/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Duńska 2”  

w Szczecinie; 

- zał. 4: Enea: warunki przyłączenia wraz ze wzorem umowy przyłączeniowej; PSG: 

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego, ZWiK: 

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych i deszczowych; 

-zał. 5:Koncepcja projektowa budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem 

terenu- Inwentaryzacja zieleni; 

- zał. 6: Opinia geotechniczna; 

- zał. 7: Koncepcja projektowa budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu. 

7) Dokumentacja badań podłoża gruntowego, opracowana na zlecenie Gminy Miasto Szczecin w 

lutym 2017 r., przez N-GEO Michał Niedziółka, Al. Boh. Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin, 

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

9) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa która zostanie wykonana przez Wykonawcę na 

podstawie Umowy z Wykonawcą. 

7. Podstawę prawną wykonania czynności Inżyniera Kontraktu stanowią : 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 

1422ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1576 ze zm.),  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. 

U. z 2013 r. poz.1129), 

6)  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 

ze zm.), 
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7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 

8)  Inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne 

ustalenia wg. wskazań Zamawiającego. 

8. Czynności po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy (Inżynierowi 

Kontraktu) w wersji papierowej/elektronicznej dokumentację na podstawie której zostanie 

opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz inne dokumenty prawne zawiązane z 

realizacją Kontraktu tj.: 

1) Niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy robót ( min.: 

siwz odpowiedzi na pytania wykonawców), 

2) Umowę z Wykonawcą realizującym zadanie wybranym w przetargu pn.”Budowa szkoły 

podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej / Kredowej w Szczecinie w procedurze 

„zaprojektuj i wybuduj”.  

3) Ofertę Wykonawcy zadania j.w.  

4) Decyzję o pozwoleniu na budowę – po jej uzyskaniu 

5) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Zadanie oraz poinformuje o 

umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych, 

mających wpływ na realizację umowy.  

9. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu: zgodnie z §4 wzoru umowy. 

10. Warunki finansowania: rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z §9 wzoru umowy, 

stanowiącej załącznik nr 2 do siwz. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków 

Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

11. Dostępność dokumentów przetargowych: Dokumenty przetargowe tj. siwz wraz z 

załącznikami znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego, adres podany jest w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Członkowie komisji przetargowej: 

 

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

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

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

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

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

Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych 

 

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

Dyrektor Komórki merytorycznej 


