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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 63
e-mail: a.koscielna@ukw.edu.pl
Adres strony internetowej: www.ukw.edu.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.).
III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Medycyna a zdrowie człowieka Kujawsko-pomorski
interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz
badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014 - 2020.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego
2. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 24, 25, 71/2 obr. 471 przy ul. Staffa
w Bydgoszczy.
3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot:
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
5. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629).
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6. Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą nadzór inwestorski może
wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.
7. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
„uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku, z powyższym
do pełnienia nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem
pracodawcy.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
od daty podpisania niniejszej umowy do daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru
robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i wykonania
wszystkich innych czynności, do których zobowiązuje umowa. Szacunkowo - 24 miesiące.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu - Załącznik nr 3 do SIWZ
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu - Załącznik nr 2 do SIWZ
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) zdolności technicznej i zawodowej
2.1. Doświadczenie zawodowe:
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to, w tym okresie
wykonał co najmniej dwie usługi pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy,
(zgodnie z definicjami ustawy Prawo budowlane) obejmujące co najmniej 1 obiekt budowlany
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użyteczności publicznej, gdzie każda z usług spełnia poniższe warunki: powierzchnia użytkowa min. 2 000
m2.
Zakres usługi, w każdym zamówieniu musi obejmować co najmniej następujące branże:


konstrukcyjną,



instalacyjną w zakresie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej,



co,



wentylacyjną,



klimatyzacyjną,



instalacyjną w zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz



instalacyjną w zakresie instalacji i sieci teletechnicznych.

2.2. Kadra techniczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia
będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie (nadzorowania) zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w następujących branżach:


konstrukcyjno-budowlanej,



branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,



branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych



branży telekomunikacyjnej,



branży drogowej.

3. W przypadku obywateli Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których
wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,

na których zasoby

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
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Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem - Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ.



Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie, na tym etapie podlegać
będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych,
które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń.

b) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
6.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia.
6.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769).
6.1.3. Wykonawcę, 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
6.1.2.
6.1.4.Wykonawcę wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na

7

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
6.1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6.1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
6.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym wobec, którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277).
6.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne.
6.1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz.798, 650, 1637 i 1669), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć:
8.1. Wykonawcę 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. –

8

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r.
poz. 398, 685, 1544 i 1629).
8.2. Wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 14 ustawy PZP,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. Wykluczenie wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 13 lit. a–c i pkt. 14, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa:
- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
- w ust. 1 pkt 15,
- w ust. 5 pkt 5-7 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia chyba, że w tym wyroku został określony
inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
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10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
ustawy P z p może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stan faktycznego oraz współpracę z organami ścigania, oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym, lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 10.
12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia udziału w postępowaniu, wraz z ofertą
należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy
złożyć:
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w tym osób fizycznych nie będących
pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega,
na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.
6. Dokumenty wskazane w pkt 3, 4, 5 muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
7. W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te punkty, które dotyczą warunków udziału i
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej
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specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych punktów nie będzie miało wpływu na ocenę
oferty.
8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P z p wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy P z p - Załącznik nr 6 do SIWZ.
9. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujący
dokument:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy P z p wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem rodzaju
wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 Załącznik nr 7 do SIWZ;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, nadzór inwestorski wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 2.2 Załącznik nr 8 do SIWZ,
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia wymienione w pkt 2.2.
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d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 lit d), e), f), g) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo,
że 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
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) pkt 14 lit d) - 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
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informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy P z p;
12. 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 pkt. 10 zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że 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.
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
15. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć:
a) komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w pkt. 10 lit. d) do g),
b) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art.24 ust.1 pkt. 24 ustawy P z p.
17. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu jest
zobowiązany, zgodnie z § 9 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zmianami) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w § 5 pkt 1-9 ww. Rozporządzenia.
18. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji
ekonomicznej polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy P z p oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
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19. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w
formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci, albo wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
21. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez wykonawcę.
22. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie (art. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3
ustawy P z p).
23. Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić wykonawcy
złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że
będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.
24. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana art. formuły: spełnia /nie spełnia.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień do treści SIWZ.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy
porozumiewania się z Wykonawcami:
a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna (forma preferowana),
b) operator pocztowy lub kurier,
c) osobiste doręczenie.
3.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
4. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, e-mail:
a.koscielna@ukw.edu.pl.
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni,
przed upływem terminu składania ofert.
6. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane
na stronie internetowej Zamawiającego www.ukw.edu.pl/strona/zamowienia publiczne.
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7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
8. Osobą prowadzącą postępowanie po stronie Zamawiającego jest Pani Anna Kościelna.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ. W przypadku zastosowania przez wykonawcę własnego formularza ofertowego Zamawiający
wymaga, aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej,
podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – wg Załącznika nr 2 do SIWZ, wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– wg Załączniku nr 3 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim.
4. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
5. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez wykonawcę lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił
odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych numerów.
6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie
potwierdzoną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
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7. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko jedną ofertę.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem
wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
9. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera
wiodącego,
b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty w ORYGINALE lub
kopii poświadczonej notarialnie.
10. Jeżeli wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w niniejszej SIWZ zaleca się, aby
były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą brane pod uwagę przy badaniu
ofert.
11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
adres Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić:
a) Nazwę i adres Wykonawcy,
b) Napis: „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum
Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”. Nr sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019
Nie otwierać przed dniem 20.03.2019 r. godz. 10:00”.
12. Zmiany i wycofanie oferty
a) wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
b) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy
opatrzyć napisem „ZMIANA”.
c) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Głównej Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, pokój 108, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.
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2. Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2019 r. o godz. 10:00
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 20.03.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Adres: 85-064 Bydgoszcz,
ul. Ogińskiego 16 pokój nr 111
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje wykonawców, jaką kwotę
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować
będzie wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.
2. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą
ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. W formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWIZ, Wykonawca winien podać cenę
brutto za wykonanie zadania pełnienia nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji inwestycji.
4. Cena brutto oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:


wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,



importu usług lub towarów,



mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

5.Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
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wartość bez kwoty podatku. W tym celu należy złożyć wypełnione Oświadczenie stanowiące Załącznik nr
4 i nr 5 do SIWZ.
XIV. DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE OCENĘ OFERT
1.Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
https://www.ukw.edu.pl/strona/zamowienia_publiczne informacje dotyczące:
a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
XV. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi
kryteriami:
KRYTERIUM

WAGA

Cena brutto (C)

60%

Liczba proponowanych pobytów na

40%

budowie w tygodniu (P)
2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1
pkt).
a) Kryterium 1: Cena oferty brutto (C)- waga kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:
CMIN
C = --------------x 60 pkt
CB
CMIN- najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB- cena oferty badanej

b) Kryterium 2: Liczba proponowanych pobytów na budowie w tygodniu (P) - waga kryterium 40%
za 2 pobyt w tygodniu - wykonawca otrzyma 0 punktów;
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za 3 pobyty w tygodniu - wykonawca otrzyma 20 punktów;
za 4 pobyty w tygodniu i więcej - wykonawca otrzyma 40 punktów.
2. Łączna punktacja oferty = suma punktów (C + P)
gdzie:
C - liczba punktów jaką może zdobyć oferta (wykonawca) za kryterium „Cena”.
P - liczba punktów jaką może zdobyć oferta (wykonawca) za kryterium „Liczba proponowanych
pobytów na budowie w tygodniu”.
Maksymalna liczba punktów: 100
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną
jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Na podstawie art. 147 ustawy P z p oraz zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy P z p Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1
ustawy P z p.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy:


w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,



przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,



przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie, o którym mowa
powyżej, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy
nr rachunku: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy: UKW/DZP-281-U27/2019.
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (poręczenia, gwarancje) należy wnieść
oryginał w kasie siedziby UKW w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30.
7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
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-70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30% wysokości zabezpieczenia pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady i zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 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.
9.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 zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
10.Wypłata, o której mowa w pkt. 9 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku
wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
2. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane
kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia.
3. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi decyzji o nadaniu
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z
zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.
4.Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i gwarancji.
5.Przedstawienia kosztów nadzoru inwestorskiego według branż.
6. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia:
a) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy P z p nie stanowią
inaczej;
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
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d) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie;
e) jest zawarta na okres wynikający z oferty wybranego wykonawcy;
f) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy
g) pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany umowy oraz
warunków takiej zmiany zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załączniki Nr 9 do SIWZ.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
XIX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
1.Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej:
https://www.ukw.edu.pl/strona/zamowienia_publiczne.
2. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila zapisanego w ofercie
wykonawcy.
XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy,
 inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Jarosław Gurgul, kontakt:
jaroslaw.gurgul@ukw.edu.pl, 52 / 34-19-207,


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie usługi nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na użytkowanie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp,
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

XXI. ZAŁĄCZNIKI

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz Oferty

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”
Ja/My NIŻEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
brutto __________________________
(słownie: ____________________________________________________________________), w tym
VAT….. % - _______________________;
Wartość netto: ____________________;
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Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy.
Deklarowana ilość pobytów na terenie budowy w ciągu tygodnia (kryterium oceny oferty „Ilość pobytów
na terenie budowy w ciągu tygodnia”.
2. OŚWIADCZAMY, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ).
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz z wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi
przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia zgodnie z okresem trwania inwestycji do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:

_____________________________________________________________________________________
(zakres powierzonych prac)

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji wykonawcy*/wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

_____________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy _________________________ przedsiębiorstwem (małym, mikro itp.)
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
12.

WSZELKĄ

KORESPONDENCJĘ

w

sprawie

postępowania

należy

kierować

na

poniższy

Adres:________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________
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Tel. ________________ fax __________________ e-mail: ______________________________________
13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ____ stronach:
1. ________
2. ________
3. ________

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
** - w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019

Załącznik nr 2 do SIWZ

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Wykonawca:
.................................................
.................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
....................................................
....................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie usługi nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na użytkowanie” oświadczam, co następuje:
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
_____________________________________________________________________________________
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w ______________________________________________________________________
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
w następującym zakresie: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

III. 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 i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019

Załącznik nr 3 do SIWZ

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Wykonawca:
....................................................
....................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie usługi nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na użytkowanie” oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp.
.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
______ ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.

24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się

w niniejszym

postępowaniu, tj.: ______________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

_____________________________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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IV. 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 i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJACEGO,
o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”.
Ja/My
_____________________________________________________________________________________
reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*
_____________________________________________________________________________________
jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej *;
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:
wybór naszej oferty prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie
z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:
1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2. importu usług lub towarów,
3. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*,
w zakresie następujących towarów/usług :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
wartość podatku: _________________________________

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

*

niepotrzebne skreślić
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

O BRAKU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJĄCEGO,
o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”.
Ja/My
_____________________________________________________________________________________
reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*
_____________________________________________________________________________________
jako - upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej *;
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że: wybór naszej oferty nie
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi
przepisami o podatku od towarów i usług.

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej*
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
(Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn:
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy
Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.0.1986) Oświadczam, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.0.798) w stosunku do
Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.
W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeśli dotyczy:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**
Lp.

Nazwa podmiotu, adres

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
**Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykaz wykonanych usług
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”
oświadczamy, że wykazujemy się wiedzą i doświadczeniem, następujących usług, odpowiadających
wymaganiom Zamawiającego:

L.p.

Przedmiot

Zakres

Zakres branż

Wartość usługi

usługi

usługi

objętych usługą

brutto

Data wykonania
(data początkowa – data
końcowa)

Podmiot na rzecz, którego
została wykonana usługa

UWAGA:
Do wykazu usług Wykonawca należy załączyć dowody określające czy zostały one wykonane
należycie.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego
postępowania.
.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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Numer sprawy: UKW/DZP-281-U-27/2019

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz osób
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”.
Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie pracownikami
posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia (wymagania określono w pkt 2 a) SIWZ):
L.p.

Nazwisko i imię

Sprawowana

Wymagania dla danej funkcji

funkcja

Kwalifikacje zawodowe z podaniem nr

Podstawa do

i daty wydania uprawnień

dysponowania

budowlanych, wykształcenie

1.

2.

3.

4.

5.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia wymienione w pkt 2 a) SIWZ.

.......................... dnia .......................... r.
Miejscowość

...................................
Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
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