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OZK.272.5.2021 

Rozdział I – INSTRUKCJA 

 § 1  

ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica,  

NIP: 9840161589, REGON: 510742505 

tel. 89 625 32 79 

adres e-mail: sekretariat@powiatnidzicki.pl    

strona internetowa: http://bip.powiatnidzicki.pl/     

 

§ 2 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – tryb podstawowy realizowany na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy. 

3. Rodzaj zamówienia: usługi. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

5. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: OZK.272.5.2021. 

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://bip.powiatnidzicki.pl/ oraz 

https://powiatnidzicki.logintrade.net  

7. Nieduży zakres powoduje, iż Zamawiający nie widzi możliwości podziału zamówienia na 

części. Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy, który będzie posiadał wiedzę, 

doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Zamawiający, podejmując decyzję o braku podziału zamówienia, brał pod uwagę zarówno 

stan prawny, jak również fakt, iż realizacja zmówienia musi zakończyć się w ustalonym 

terminie i w pełnym zakresie. Podział zamówienia na części powinien odbywać się przy 

zachowaniu swobody autonomicznego podejmowania decyzji przez Zamawiającego 

(Wyroki KIO sygnatury akt: KIO 2373/16 wyrok z dnia 2 stycznia 2017 r., KIO 2346/16 

wyrok z dnia 2 stycznia 2017 r., orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

sprawa C-440/13). 

§ 3 

Ubieganie się o udzielenie  zamówienia publicznego 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

mailto:sekretariat@powiatnidzicki.pl
http://bip.powiatnidzicki.pl/
http://bip.powiatnidzicki.pl/
https://powiatnidzicki.logintrade.net/
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3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca  złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie 

z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zgodnie z 

ustawą Pzp oraz dostępnym orzecznictwem KIO niedopuszczalne jest powierzenie 

realizacji całości zamówienia podwykonawcom. 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

jeżeli są już znani.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 4 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w 

Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży  

i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”.. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdziale II SWZ oraz we 

wzorze umowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Uwzględniając opinię Urzędu Zamówień Publicznych, w ocenie którego  „czynności 

wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. 

osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (…), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami 

procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają 

sobie zadania i same te zadania realizują.” Zamawiający podjął decyzję o odstąpieniu od 

wymogu określonego w art. 95 ustawy. 

6. Kody CPV:  

71540000-5 Usługi zarządzania budową. 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego. 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy.  

79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów 

§ 5 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

i pkt 8 ustawy   

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 i pkt 8 ustawy.  
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§ 6 

Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następującym terminie:  

Etap I – Przedmiot realizacji usługi do 16 sierpnia 2021 r. 

Etap II – Przedmiot realizacji usługi do 30 października 2021 r. 

Etap III – Przedmiot realizacji usługi do 30 marca 2023 r. 

Etap IV – Przedmiot realizacji usługi do 31 lipca 2025 r. 

§ 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANU 

Podstawy wykluczenia z postępowania  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na postawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy  i art.  109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

2. Zgodnie z art. 108 ust. 1  pkt 1-6 ustawy z  postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
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zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 109 ust. 1  pkt 4 ustawy z  postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 

§ 8 

Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie prawnym - Zamawiający nie określa warunków 

udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie, 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunków udziału w 

postępowaniu w niniejszym zakresie, 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków udziału 

w postępowaniu w niniejszym zakresie, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa, nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie: 
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a)  jedno zamówienie, o zakresie rzeczowym podobnym do przedmiotu zamówienia, 

obejmujące wykonanie usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Kierownika budowy przy robotach budowlanych polegających na 

budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, którego 

powierzchnia użytkowa wynosiła co najmniej 800 m2. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii referencji, poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, dla wskazanych zamówień.  

b) jedno zamówienie o zakresie rzeczowym podobnym do przedmiotu zamówienia, 

obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej na realizację robót 

budowlanych w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz niezbędnych 

załączników i wzoru umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii referencji, poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, dla wskazanych zamówień.  

c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Koordynatora zespołu 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia, posiadającą wykształcenie 

wyższe techniczne uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych. 

Koordynator zespołu może jednocześnie pełnić funkcję jednego lub kilku z inspektorów 

branżowych, wówczas musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje wymagane dla danej 

branży oraz należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, 

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru przy 

realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz należącą do właściwej 

izby samorządu zawodowego, 

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru w branży 

elektrycznej przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz należącą do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru w branży 

telekomunikacyjnej przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia bez 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności zakresie 

telekomunikacji oraz należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, 

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru w 

branży sanitarnej przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz należącą do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru w branży 

drogowej przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz należącą do właściwej 

izby samorządu zawodowego, 
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- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. zamówień 

publicznych przy realizacji zamówienia, posiadającą doświadczenie w opracowaniu, co 

najmniej jednej dokumentacji przetargowej na roboty budowalne, której wartość 

przekroczyła 1 000 000,00 zł. 

Uwaga: 

Uprawnienia dotyczące osób, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, 

nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte 

w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn zm.). 

Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania 

przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 

zakresie.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej  podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 
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5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby  

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo, 

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 

walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na 

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 

§ 9  

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Wykaz podmiotowych środków składanych przez Wykonawcę w celu tymczasowego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki 

udziału w postepowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą. 

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ  - według załącznika nr 1 do SWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców.  

3. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu.  

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby.  

5. Ponadto Wykonawca złoży:  

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub do 

podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).  
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§10 

Dokumenty i oświadczenia wymagane przed udzieleniem zamówienia 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy,  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §11 i §12. 

2. Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy, 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 środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

 

§11 

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez Wykonawcę na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda:  

1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty w postępowaniu było niezależne 

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 2  – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem.  

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, zastępuje się 

je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
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nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 

stosuje się.  

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

określone w ust. 1 i 2 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców. 

 

§12 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu 

1. W celu  potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących  

podmiotowych środków dowodowych:  

1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy, 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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, 

3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy. 

§ 13 

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka 

cywilna): 

1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej 

czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
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Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają  ww. 

pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika 

ustanowione pełnomocnictwo. 

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 

pełnomocnictwo. 

W/w dokumenty winny być w formie określonej w §  6 Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie 

2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

udzielnie zamówienia. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje 

dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 

wszystkich podmiotów składających ofertę. 

4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego  

i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 

pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

6. 6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy solidarnie na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu, 

lecz żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

8. Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, o 

której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

braku podstaw wykluczenia z postępowania 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. 

10. W  przypadku wspólnego   ubiegania  się  o  zamówienie przez  Wykonawców oświadczenie 

o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z 

Wykonawców. 

11. Postanowienia niniejszej SWZ dotyczące „Wykonawcy” stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
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12. Zamawiający może skorzystać z prawa żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta złożona przez takich Wykonawców 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

13. Zaleca się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą wadium i 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści 

gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, zostały 

wskazane, jako wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące 

wspólnie. 

§ 14 

Forma oraz opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html  

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

lub podpisu osobistego.  

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w 

sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 

celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 ustawy. 

6. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego 

przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje 

wymagane w Formularzu Ofertowym. 

7. Do oferty należy dołączyć: 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
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1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

2) Pełnomocnictwo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

3) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), 

4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy). 

8. Pełnomocnictwo do złożenie oferty przekazuje się w oryginale w, w takiej samej formie jak 

składana oferta tj. w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi 

unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania  (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź 

też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące: 

- poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

- dokumentów elektronicznych w postępowaniu, przekazywanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierających informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

- sposobu poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawców, 

- dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej znajdują się w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o 

wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

11. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp system jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami 

elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia 
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czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na 

stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje 

się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm 

12. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć 

pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

13. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod 

adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 

14. Zamawiający nie wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi 

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które 

nie są ogólnie dostępne. 

§ 15 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację 

warunków zamówienia 

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy 

odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i 

zmianami. 

§ 16 

Forma porozumiewania się 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem pzp24.pl pod adresem: 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/ 

2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z pzp24.pl dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu pzp24.pl znajdują się w 

zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

pzp24.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem pzp24.pl poprzez kliknięcie przycisku 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do zamawiającego. 

5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany 

wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem pzp24.pl do 

danego wykonawcy. 

6. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 

na pzp24.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) pzp24.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

8) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z pzp24.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

8. Rekomendacje zamawiającego: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf, 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: .zip, .7Z, 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247)  

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 

uznane za złożone nieskutecznie, 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 
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7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 

adresu email. 

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert/wniosków. 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu.  

15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

9. Sposób składania ofert: 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na pzp24.pl pod adresem: 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w 

SWZ dokumenty. 

2) Ofertę oraz oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 

procesie składania oferty za pośrednictwem pzp24.pl,  wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem pzp24.pl. Zamawiający 

zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. 

3) Po wypełnieniu „Formularza składania oferty lub wniosku” i dołączeniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij”. 

4) Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu na Platformę tj. datę złożenia oferty 

wyświetloną na   koncie Zamawiającego wskazanej w kolumnie „Data złożenia oferty”. 

Złożenie oferty następuje poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

5) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://powiatnidzicki.logintrade.net/public/instrukcje 

6) Wykonawca, za pośrednictwem pzp24.pl może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/public/instrukcje 
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7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z pzp24.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna 

się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. na skutek złożenia oferty 

w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Oferta taka zostanie odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 

§ 17 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  

1) W kwestiach proceduralnych:  

Przemysław Burdyński, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 

Nidzica pb@powiatnidzicki.pl tel.: 89 625 69 72, 

2) W kwestiach merytorycznych:  

Aneta Kępska, ak@powiatnidzicki@.pl tel.: 89 625 82 15,  

Agnieszka Szczepkowska, budownictwo@powiatnidzicki.pl tel.: 89 625 31 13, Starostwo 

Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica 

 

§ 18  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą.  

2. Zamawiający określa wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 

00/100). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać 

wadium i numer postępowania. 

4. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) 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 (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium 

np. w kasie Zamawiającego lub banku. 

6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr 92 8834 0009 2001 0004 

9780 0043 

z tytułem Wadium OZK.272.5.2021. 

7. Wadium wniesione przelewem na konto uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed 

terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 

8. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 

2 przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w okolicznościach i warunkach opisanych w art. 

98 ustawy. 

 

mailto:pb@powiatnidzicki.pl
mailto:ak@powiatnidzicki@.pl
mailto:budownictwo@powiatnidzicki.pl
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§ 19 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 28.08.2021 r. 

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

§ 20 

CENA OFERTY 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Podstawą do określenia zakresu zamówienia i ceny oferty jest dokumentacja stanowiąca 

Rozdział II SWZ, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania 

zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest 

ceną ryczałtową.  

3. W ofercie Wykonawca musi wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku 

VAT oraz cenę brutto. 

4. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto OGÓŁEM z Formularza oferty. 

5. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów itp. w stosunku do 

kwoty “OGÓŁEM”. 

6. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku 

(od 0,005 w górę). 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi 

objętej opisem przedmiotu zamówienia. 

 

§ 21 

Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, 

muszą być wyrażone w złotych polskich. 

2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 

złotych polskich. 

§ 22  

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi  

1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów w 

poszczególnych częściach zamówienia. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) 

zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

1) Cena ofertowa (C) – znaczenie 60 %, 

2) Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (D) – 

znaczenie: 30 %, 

3) Obecność Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej na terenie budowy (O) 

– 10%, 

4) Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w pkt. powyżej, 

dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami: 

a) Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie 

następującego wzoru: 
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C=(Cn/Cb)x60 

gdzie: 

C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena 

(C), 

Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,  

Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej),  

przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie 

cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im niższa cena 

oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.   

W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

punktów zgodnie ze wzorem. 

b) Liczba punktów w kryterium Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w 

branży konstrukcyjno-budowlanej (D) zostanie przyznana na podstawie 

poniższych zasad:  

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby 

wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru w branży 

konstrukcyjno-budowlanej. Wskazując liczbę realizacji Wykonawca oświadcza, że  

przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające jednoznacznie, że osoba skierowana do 

pełnienia w/w funkcji posiada doświadczenie przy realizacji usług pełnienia funkcji 

Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji prac związanych z budową i/lub przebudową i/lub  

remontem budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 700 m2. Za każdą 

realizację na której wymieniona osoba pełniła w/w funkcję, oferta otrzyma odpowiednią 

ilość punktów (maksymalnie 30 punktów). Punkty będą przyznawane w następujący 

sposób: 

1) 1 realizacja – 10 pkt, 

2) 2 realizacje – 20 pkt, 

3) 3 realizacje i więcej – 30 pkt. 

W przypadku niewskazania doświadczenia zawodowego osoby wskazanej przez 

Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej w ofercie, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 0 realizacji i przyzna 

ofercie 0 pkt w tym kryterium.  

c) Liczba punktów w kryterium Obecność Inspektora nadzoru w branży 

konstrukcyjno-budowlanej na terenie budowy (O) zostanie przyznana na 

podstawie poniższych zasad: 

Zamawiający wymaga aby Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej co 

najmniej raz w tygodniu był obecny na terenie budowy. Podczas przebywania na terenie 

budowy Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności realizowanych prac 

przez Wykonawcę robót budowlanych oraz do realizacji obowiązków Inspektora 

zgodnie z umową. Przy czym przez dodatkową obecność rozumie się obecności w 

różnych dniach tygodnia. Kilka krótkich obecności w ciągu jednego dnia będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako jedna obecność w danym dniu. 

Dodatkowe dni obecności będą przez Zamawiającego punktowane według poniższego 

schematu: 
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Za kryterium Obecność Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej na 

terenie budowy przyznane zostaną następujące punkty (maksymalnie 10 punktów) (O): 

1 obecność w tygodniu – 0 pkt, 

2 obecności w tygodniu – 5 pkt, 

3 obecności w tygodniu i więcej – 10 pkt. 

W przypadku niewskazania ilości obecności Inspektora na terenie budowy w ofercie, 

Zamawiający do oceny oferty przyjmie 1 obecność i przyzna ofercie 0 pkt w tym 

kryterium. 

3. Łączna ilość punktów dla badanej oferty wynikać będzie z sumy punktów przyznanych w 

poszczególnych kryteriach oceny ofert. Wykonawca otrzyma maksymalnie 100 pkt. 

§ 23 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z zapisami § 16 niniejszej SWZ.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2021 r., 

do godz. 12:30. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

§ 24 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie w dniu 30.07.2021 r. o 

godzinie 12:45. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

§ 25 

SPOSÓB OCENY OFERT 

Zasady korekty omyłek 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
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zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

uwzględnieniem art. 223 ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie 

uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 

§ 26 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie  (ceny brutto). 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy i numer postępowania. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:  

Nr 92 8834 0009 2001 0004 9780 0043 

w tytule wpłaty:  

„Zabezpieczenie n. w. u. dot. postępowania OZK.272.5.2021” 

5. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy 

lub zagraniczny. Zaleca się, aby gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny była 

potwierdzona przez bank krajowy. 
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem 

umowy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie 

pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 30 dni od 

dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zamówienia          i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane (i pozytywnym protokołem przekazania do 

użytkowania). 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

9. Kwota, o której mowa w ust. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

10. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci poręczenia, gwarancji bankowej 

oraz gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów na trzy dni robocze przed 

wyznaczonym terminem zawarcia umowy, celem zweryfikowania dokumentu.  

§ 27 

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 308 ust. 2,  zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie: 

1) podstawowym i złożono tylko jedną ofertę, 

2) partnerstwa innowacyjnego i  złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę  

i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w 

następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po wniesieniu przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane. 

5. Osoba bądź osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać  

i przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty  

czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu lub z dokumentów załączonych  

do oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię 

dokumentów potwierdzających, że osoby, które skierowane do realizacji zamówienia 
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spełniają wymagania określone w niniejszej SWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających 

przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

§ 28 

ZMIANA UMOWY 

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana postanowień umowy 

może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być 

dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy. 

2. Szczegółowy zakres zmian i sposobu ich wprowadzania został określony w § 10 wzoru 

umowy. 

§ 29 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. 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 z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne,  

w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

§ 30 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO  

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”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-

100 Nidzica. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania 

się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: 
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iod@powiatnidzicki.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w 

Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OZK.272.3.2021 w 

związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej 

dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia 

jawności postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy.  

6. Posiada Pani/Pan: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, 

że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator 

ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego 

żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy, 

2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

3) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz 

prawo do żądania usunięcia danych osobowych. 

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Nidzica, dnia 22.07.2021 r. 

Z A TW I E RD Z AM                                                                                     
                    Starosta Nidzicki 

 

            

                                                                             Marcin Paliński 

                                        (podpis Kierownika Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

OFERTA 
           Powiat Nidzicki 

         ul. Traugutta 23 

         13-100 Nidzica     

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i 
przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym 
rozbiórka istniejących garaży  i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23” 
Znak postępowania: OZK.272.5.2021 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 
……………………………………………………………………………………………………  

działając w imieniu i na rzecz 

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, NIP, REGON, KRS) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 
Wykonawców) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia  (SWZ) oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową: 
Cena Netto ……………………………… zł 

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..…………………….………..) 

podatek VAT ….. %, w kwocie ………………………zł  

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….…………..) 

Cena Brutto ………………………….. zł  

(słownie złotych:  ……...…………………….…………………..………………….………..) 

W tym: 

a) Za wykonanie przedmiotu usługi wymienionej w I Etapie w wysokości 

………………………………….. zł brutto, w tym podatek VAT ………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………..………. zł), 

b) Za wykonanie przedmiotu realizacji usługi wymienionej w II Etapie w wysokości 

………….……….… zł brutto, w tym podatek VAT ………………….… zł (słownie: 

…………………………………………………………… zł) 

c) Za wykonanie przedmiotu realizacji usługi wymienionej w III Etapie w 

wysokości………….……….… zł brutto, w tym podatek VAT ………………….… zł (słownie: 

…………………………………………………………… zł) 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie zgodnym z SWZ. 

5. OŚWIADCZAMY, że doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w 

budownictwie – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej wynosi ……… realizacji. 

6. OŚWIADCZAMY, że Kierownik projektu będzie obecny na terenie budowy i będzie wykonywał swoje 

obowiązki co najmniej ………… razy w tygodniu. 
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7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) 
przed podpisaniem umowy. 

8. AKCEPTUJEMY wzór umowy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  

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

(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólnie ofertę) 

11. OŚWIADCZAMY, iż ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/ przy udziale podwykonawców w 
następującym zakresie*: 

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

(zakres powierzonych prac oraz nazwa i adres podwykonawcy o ile są znane) 

 Udział ……………………..…..% lub ………………………………………………………….. zł 

12. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych  w ofercie, które zostały 
złożone zgodnie z zapisami § 14 ust. 5 SWZ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne 
i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

13. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców (zgodnie z art. 7 ustawy), jestem/jesteśmy: 

 Mikroprzedsiębiorcą (Oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał 

średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacj i finansowych nieprzekraczający równowartości 

w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro) 

 Małym przedsiębiorcą (Oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 

euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą) 

 Średnim przedsiębiorcą (Oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 

euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą) 

 Dużym przedsiębiorcą (Oznacza przedsiębiorcę, który nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii) 

 Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą 

 Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

15. Oświadczam, iż: 

□ wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
  
□ wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek będzie zobowiązany doliczyć do 
zaoferowanej ceny i odprowadzić zamawiający). Powyższy podatek będzie dotyczył 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez podatku VAT) będzie wynosiła 
……………………… zł. (słownie:……………………………………………………..……………..) 

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 

……………………………………………………………………………………………… 

Tel……………………, fax………………………., e-mail:…………………………….. 

17. OFERTĘ niniejszą składamy na ….. stronach.  

18. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są następujące oświadczenia 
i dokumenty:     

………………….……. dnia ………………………. roku     
                              ……………………………………… 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 

 

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu 

Podmiotu udostępniającego zasób. 
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Wykonawca: ……………………… 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych, 

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i 

przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem 

terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży  i budowa budynku garażowego przy 

ul. Traugutta 23” 

Znak postępowania: OZK.272.5.2021 

 

 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-

6 ustawy  i art.  109 ust. 1 pkt 4 ustawy.  

Oświadczam, że  spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania. 

 

 

……………..…….……. dnia ………….……. r.  

 

 

 

 

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu Podmiotu udostępniającego 

zasób. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………..…….……., dnia …………………. r.  

       (miejscowość) 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu 

Podmiotu udostępniającego zasób. 
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………..........……………….…… 

        (Nazwa i adres  Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SKŁADANE NA PODSTAWIE  

z art. 117 ust 4 ustawy 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Pełnienie funkcji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku 

Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym 

rozbiórka istniejących garaży  i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23” 

Znak postępowania: OZK.272.5.2021  

jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczam, że*: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

zrealizuje następujące roboty:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

zrealizuje następujące roboty:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

zrealizuje następujące roboty:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia, będzie odbywała się zgodnie z powyższą 

deklaracją. 
 

*Konieczność złożenia takiego  oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 

ust. 2 i 3 ustawy tj.: 

1) gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek 

dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy  lub 

2) gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.  

…........................................, dnia …...................... 

              (miejscowość)       

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji poszczególnych 

wykonawców. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i 

przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu 

posesji w tym rozbiórka istniejących garaży  i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 

23” 

Znak postępowania: OZK.272.5.2021 

 

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

I. należymy/nie należymy** do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, 

którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*: 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

………………………………dnia ………………  roku      

            

        …………………………………. 

                          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
LUB 

II. Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej* 

W myśl art. 108 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do 

żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów. 

………………………….dnia ……………..  roku 

     ……………………………………… 

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pkt. I (w przypadku, gdy należy lub nie należy do tej samej 

grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu) oraz podpisać 

dokument w pkt. I lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. II (w przypadku, gdy nie należy do 

żadnej grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. II. 

 

 

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji poszczególnych 

wykonawców. 
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WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

(w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i 

przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu 

posesji w tym rozbiórka istniejących garaży  i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23” 

Znak postępowania: OZK.272.5.2021 

 

MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

Przedstawiam wykaz zrealizowanych usług: 

Lp Nazwa i adres 

Zamawiającego 

(Inwestora) 

Data wykonania 

zamówienia 

(dzień, miesiąc, 

rok) 

Miejsce 

wykonania 

Wartość 

nadzorowanych 

Robót 

budowlanych 

Zamówienia  

(w złotych 

brutto) 

Opis nadzorowanej roboty 

budowlanej  

(informacje pozwalające na 

zweryfikowanie warunków 

udziału zapisanych 

w ogłoszeniu) 

1      

2.      

 

UWAGA: 

1. Zamówienia potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia należy w wykazie 

wyraźnie zaznaczyć (wytłuścić). 

2. Do niniejszego wykazu należy dołączyć poświadczenie (dowody) dotyczące najważniejszych zamówień, 

określające, czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo 

ukończone. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie, zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

4. W przypadku, jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego posiadania 

doświadczenia, obowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji 

tych zasobów umożliwiających wykonanie zamówienia - tj. doświadczenia. 

 

…………………………. dnia ……………….  roku 
………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji poszczególnych 

wykonawców. 
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„Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych” 

 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i 

przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu 

posesji w tym rozbiórka istniejących garaży  i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23” 

Znak postępowania: OZK.272.5.2021 
 
 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

  
 
 
 
 
Oświadczam, iż osoby, wskazane w załączonym przez nas „Wykazie osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia”, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 

 
 

 
 
 

……………………………… dnia ……………………..roku 

 

…………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji poszczególnych 

wykonawców. 
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„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” 

                                                                        
 
dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i 

przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu 

posesji w tym rozbiórka istniejących garaży  i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23” 

Znak postępowania: OZK.272.5.2021 
 
 
MY NIŻEJ PODPISANI/JA NIŻEJ PODPISANY* 

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

…………………………………………………………………………………………………… 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 

 
oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby: 

nr Imię i nazwisko 
oraz podstawa 
dysponowania 

wskazaną osobą 

Wykształcenie Numer uprawnień                         
i szczegółowy zakres 

uprawnień 

Doświadczenie 
zawodowe 
(informacje 

pozwalające na 
zweryfikowanie 

warunków udziału 
zapisanych w SWZ) 

Stanowisko 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.      

4.      

5.      

6.  
 

    

 

…………………………..dnia ………………. ……… roku 

            
       

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji poszczególnych 

wykonawców. 

 


