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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

 
Numer sprawy: NI PGK 1/02/2013                                             Brzozów, dnia  20 lutego 2013 roku 
 
 
 

Zatwierdzam 
 

 
 
 

/w imieniu Zamawiającego / 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
na wykonanie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: 

 
I-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka,  
II -Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie.  

 
Zadania współfinansowane ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej 4 
„Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”, Działanie 4.1 „Infrastruktura 
ochrony środowiska”,  RPO WP na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości 
wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody 
przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów 

 

 

 
Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w  Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS  0000189907 

REGON: 371168663 

PKD(2004)- 9002Z i PKD(2007)- 3811Z 

NIP: 686-000-09-71 

Kapitał zakładowy Spółki - 17 186 500,00 PLN 

Adres: ul. Legionów 10 , 36- 200 Brzozów  

Strona internetowa: www.pgk-brzozow.pl 

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00 

tel.: 0-13 43 415 49 , faks: 0-13 43 410 91, e-mail: pgk@onet.eu  

 

http://www.pgk-brzozow.pl/
mailto:pgk@onet.eu
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Uwaga- w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy wpisać znak   

postępowania:  NI PGK 1/02/2013                                              

 

 

 

 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których 
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
 

1. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759, tekst jednolity  
z póź. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych http:// www.portal.uzp.gov.pl/ 

 strona internetowa Zamawiającego – www.pgk-brzozow.pl  

 siedziba Zamawiającego 

 

Rozdział 2.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: 

 
I-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka  
 
II -Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie.  
 
Zadania współfinansowane ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska  
i zapobieganie zagrożeniom”, Działanie 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”,  RPO WP na lata 2007-
2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości  
i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów 

 
2. Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim zawierają:  

1) dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlano-wykonawczych,  

2) przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 

Dokumentacja znajduje się na stronie internetowej: 
 http://www.pgk-brzozow.pl/news/19/67/Ogloszenie-o-zamowieniu-na-roboty-budowlane---
Rozbudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-Brzozowie---Jakla-Wielka   
oraz  
http://www.pgk-brzozow.pl/news/21/67/Ogloszenie-o-zamowieniu-na-roboty-budowlane---
Przebudowa-sieci-wodociagowej-rozdzielczej-z-przylaczeniami-w-Brzozowie  
z wersją papierową można się zapoznać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14, 
po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego telefonicznie (0-13 43 415 49).  
 
 
Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności obowiązki związane z  nadzorem inwestorskim w 
rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) a 
ponadto: 
- bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą, 
-sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie;  
- egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 
-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i 
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.pgk-brzozow.pl/
http://www.pgk-brzozow.pl/news/19/67/Ogloszenie-o-zamowieniu-na-roboty-budowlane---Rozbudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-Brzozowie---Jakla-Wielka
http://www.pgk-brzozow.pl/news/19/67/Ogloszenie-o-zamowieniu-na-roboty-budowlane---Rozbudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-Brzozowie---Jakla-Wielka
http://www.pgk-brzozow.pl/news/21/67/Ogloszenie-o-zamowieniu-na-roboty-budowlane---Przebudowa-sieci-wodociagowej-rozdzielczej-z-przylaczeniami-w-Brzozowie
http://www.pgk-brzozow.pl/news/21/67/Ogloszenie-o-zamowieniu-na-roboty-budowlane---Przebudowa-sieci-wodociagowej-rozdzielczej-z-przylaczeniami-w-Brzozowie
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-potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeń budowy.   
- udział w radach budowy, 
- prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót, 
- udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji, 
- monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, 
- przedkładanie zarządzającemu projektem (PGK Sp. z o.o. w Brzozowie,–  Sabina Ostrowska – członek 
zarządu, główny księgowy, bądź innej wskazanej przez Zamawiającego osobie) raportów z realizacji 
projektu, 
- udział w opracowaniu przez zarządzającego projektem (PGK Sp. z o.o. w Brzozowie- Sabiną Ostrowską 
bądź inną wskazaną przez Zamawiającego osobą) sprawozdań zbiorczych kwartalnych, rocznych, 
ostatecznych, wniosków o płatność, harmonogramu płatności, rozliczeń ostatecznych, 
- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzą: 
   a) dokumentacja budowy 
   b) komplet atestów, certyfikatów użytych materiałów i wyrobów budowlanych w języku polskim 
   c) protokoły z prób i sprawdzeń 
   d) dokumenty odbiorowe 
   e) instrukcja przeciwpożarowa 
   f) instrukcja użytkowania obiektu 
   g) komplet instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno – ruchowych i gwarancji urządzeń w języku polskim. 

 
3. Oznaczenie zgodnie z CPV: Kod CPV – 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.  

 

Rozdział 3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza 
składanie ofert częściowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

Rozdział 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

Rozdział 5. Informacja o podwykonawcach 
 

1. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców. 
2. Jeśli Wykonawca realizację zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom w składanej ofercie 

zobowiązany jest umieścić taką informacje wraz ze wskazaniem części zamówienia, którą 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  

3. Brak informacji o której mowa w pkt 1 będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizację przez 
Wykonawcę we własnym zakresie. 

4. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy 
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji 
zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdziale 9 ptk 2 lit. 
a.- b. 

 

Rozdział 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  
a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  
w walutach obcych 

 
Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 

 

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia do 2013-09-15. 
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Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu   
dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
 
 
a) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
Wykonawca spełni warunek jeśli, udokumentuje pełnienie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić 
wcześniej) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem:  
 
co najmniej dwóch robót budowlanych o podobnym charakterze o wartości brutto każdego zamówienia  
co najmniej 30 000,00 zł   

 
  
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 
Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia , tj. mogących pełnić funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego stosownie do przepisów 
ustawy Prawo Budowlane, posiadających wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane w 
następujących specjalnościach:  
 

 konstrukcyjno- budowlanej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie,  

 instalacyjnej w zakresie instalacji: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5  letnie 
doświadczenie,  

 instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie.  
 
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę 
łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 
 
Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu  
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
( Dz. U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów. 
 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą odpowiednio, nie później niż na dzień 

składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie czy 

oferta zawiera oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy, oraz czy złożone 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzają spełnianie tych warunków. Ocena spełniania warunków 
wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów stosując 
formułę „spełnia” – „nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 
warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

 
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone  

w rozdziale 8 pkt 1 lit. a. – c. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie. 
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Rozdział 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu 

 
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda 

następujących dokumentów i oświadczeń: 
 
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału, nie jest dopuszczalna inna forma, w tym 
kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.  
 

b. wykaz zadań wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia dotyczących zakresu, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1 lit. a. niniejszej 
specyfikacji; wykaz musi zawierać: nazwę i adres (lokalizację) roboty budowlanej, opis 
nadzorowanych robót wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
nadzorowanych robót, wartość brutto zrealizowanych robót, dla których wykonawca pełnił nadzór 
inwestorski, nazwę, adres i telefon zamawiającego– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 
do niniejszej SIWZ,  

 

c. dokumenty potwierdzające, że nadzór inwestorski był pełniony należycie, np. referencje.  
 

d. wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru dla 
przedmiotowego zadania w poszczególnych specjalnościach– według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,  

 

e. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia zawarte w „Formularzu Ofertowym”  

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących 
dokumentów i oświadczeń: 
 
a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - sporządzonego według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.; 
 

b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione 
w  rozdziale 9 pkt 2 lit. a.- b. muszą być złożone przez każdego z wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od 
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 

 
a.  dokumentów wymienionych w rozdziale 9 ptk 2 lit. a.- b. , 
b. pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (złoty), przeliczenia walut należy 
dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski  
w dniu opublikowania ogłoszenia przez BZP Urzędu Zamówień Publicznych,  
a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.  
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5. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 
 

a) wypełniony „Formularz Ofertowy”, łącznie z tabelą cen poszczególnych elementów prac 
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

b) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 

c) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej.  

d) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania 
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 
2 ustawy; 

 
 

Rozdział 10. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 pkt 2; 
 

a. lit. b.  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Podstawa prawna; Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013r. Nr  

poz.231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, 

w jakich dokumenty mogą być składane.  

 

Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Nie wymaga się wniesienia wadium. 

 

Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

a) w sprawach przedmiotu zamówienia: 
Józefa Zagrobelnego 

tel. (13) 43 415 91 fax. (13) 43 410 91, email: pgk@onet.eu 

w godz. pomiędzy 7:30 a 14.30 
b) w sprawach procedury przetargowej jest: 

Martę Data 

tel. (13) 43 415 49 fax. (13) 43 410 91, email: pgk@onet.eu 

w godz. pomiędzy 7:30 a 14.30  

mailto:pgk@onet.eu
mailto:pgk@onet.eu
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2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą drogą faksową lub elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiada 
poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie 
następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub pocztą 
elektroniczną , na żądanie drugiej niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia 
wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty 
elektronicznej lub faksu. Oczywiście forma pisemna jest zawsze dopuszczalna na każdym etapie 
postępowania. 

3. Wykonawca może zwracać się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie 
internetowej, na której została udostępniona SIWZ nie później niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. Jednocześnie dla usprawnienia udzielania powyższych wyjaśnień Zamawiający 
prosi o przesyłanie również w wersji elektronicznej treści pytań Wykonawcy na adres: 

pgk@onet.eu 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 
w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 
internetowej, zamieści także na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej 
specyfikacji. 

 

Rozdział 13. Termin związania ofertą 
 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert.  
 

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Ofertą należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach (np. kopertach) 

zaadresowanych i opisanych: 
 
-opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z o. o. w Brzozowie, 
ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, pokój nr 3 

OFERTA NA …………………………………………………………………….. 

Numer sprawy: ………/12                                             
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT. 

 
oraz należy wpisać: pełną nazwę i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, 
miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

 
Uwaga:  
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie. 

 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  
4. Oferta musi być złożona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisana na 

maszynie do pisania, komputerze lub inny trwały i czytelną techniką biurową, w formie spiętej, wskazane 
jest ponumerowanie zapisanych stron oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert  
w postaci elektronicznej. 

5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań   w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców 
albo w ewidencji działalności gospodarczej. 

mailto:pgk@onet.eu
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6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, to pełnomocnictwo musi zawierać zakres 
upełnomocnienia. 

7. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.  
8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty: 

a. Mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii, podpisanych przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

b. dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność  
z oryginałem” i poświadczone przez osobę/osoby uprawnione, złożone podpisy: podpis  
z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy; 

c. w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy 
dołączyć tłumaczenie na język polski  podpisane przez Wykonawcę. 

d. w przypadku dokumentów lub oświadczeń potwierdzających dysponowanie zasobami 
podmiotów trzecich muszą być przedstawione w  formie pisemnych oryginałów,  nie jest 
dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność  
z oryginałem. 

9. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.),muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty. W innym 
przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być 
udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. 

10. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji i spowoduje ich odtajnienie. 

11. Wszelkie poprawki, zmiany lub skreślenia w tekście oferty muszą być parafowanie, datowane 
własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 

12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania. 

13. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 

14. Zaleca się opracowanie oferty wg wzoru załączonego do specyfikacji - Załącznik nr 5 do SIWZ - 
niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty. 

15. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu doskładania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem 
składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

 

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, pokój nr 3,  

w terminie do dnia  4 marca 2013 roku, godz. 10.00. 
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 marca 2013 roku, godz. 10.15., w siedzibie jak wyżej, pokój nr 4. 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający 

prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie datę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub 
kurierską). 

 
Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ten 
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o 
wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. 
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
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groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 
umowę. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia.  

2. Przy sprawdzaniu poprawności wyliczenia ceny oferty Zamawiający przyjmie, że prawidłowo 
podano cenę netto w formularzu cenowym (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) a następnie 
sprawdzi poprawność działań matematycznych tj. wyliczenie kwoty podatku VAT i wartości 
brutto. Oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający  poprawi na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 
2) ustawy oraz zgodnie z zapisami niniejszego wiersza.   

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 % 

1. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
Gdzie: 
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
 - Cof -  cena podana w ofercie będzie liczona wg  

UWAGA 

 
2. Komisja Przetargowa dokonuje oceny ofert w sposób zespołowy. Suma punktów uzyskanych za 

wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

 

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę  
o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kserokopie uprawnień budowlanych osób w 
specjalnościach wymaganych przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz kserokopie zaświadczeń z 
właściwej Izby samorządu Zawodowego  
 
 

Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy 

 
1. Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
 

Rozdział 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 
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zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
takich warunkach 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy  
w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie,  
z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w przypadku:  

a)  zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz 
zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością 
realizacji przedmiotu umowy;  

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności ( nie będących „siłą wyższą” ), grożące rażącą stratą, 
których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

c) zaistnienia konieczności dokonania zmian umowy w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie 
pomiędzy Zamawiającym a instytucją udzielającą dofinansowania zadania. 
 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy może być przedłużony w wyniku:  
 

a) opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu;  

b) opóźnienia w przeprowadzaniu kontroli przez instytucje zewnętrzne, 

c) spowodowanej zmianą rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej:  

- na wniosek wykonawcy robót budowlanych, za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia 
inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się 
je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt budowlany, a wykonawca nie będzie żądał 
zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku wykonawca przedstawia 
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga 
zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji 
zamawiającego; w przypadku, gdy przedmiotowe zmiany mają charakter istotnych w rozumieniu 
ustawy - Prawo budowlane, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu 
umowy w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnej procedury wymaganej ww. ustawą;  

- w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu 
umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę 
terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością przeprowadzenia odnośnych 
procedur wymaganych ustawą - Prawo budowlane);  

 

d) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy 
warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w STWiOR i uniemożliwiają 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów;  

e) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz 
o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających 
prowadzenie robót;  

f) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 
inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

g) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które 
uniemożliwia wykonanie w części lub całości zobowiązań; Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za 
wykonaną częściowo usługę.  

h) brak lub niepozyskanie przez Zamawiającego środków finałowych na kolejne etapy realizacji robót 
budowlanych na zadaniu, co może uniemożliwić wykonanie w części lub całości zobowiązań. 
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonaną częściowo usługę. Wynika to z faktu, że Uczelnia 
może nie posiadać dostatecznej ilości środków na sfinansowanie przedsięwzięcia w jednym etapie.  

 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia tylko w następujących przypadkach:  
 

a) rezygnacji z realizacji części robót lub niekontynuowaniu inwestycji,  

b) zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa, 

c) wystąpieniem robót dodatkowych. 

 
4. Istotne postanowienia umowy oraz katalog okoliczności, które mogą spowodować istotne zmiany 

postanowień umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 
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Rozdział 21. Oferty wspólne 
 

Wykonawcy składający oferty wspólne ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.  
Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinna spełniać 
następujące wymagania:  

1. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  
2. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:  
a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 

okoliczności określonych w art. 22, odpis z właściwego rejestru - składa każdy z partnerów 
konsorcjum w imieniu swojej firmy,  

b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik 
konsorcjum w imieniu całego konsorcjum,  

c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków 
składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spienienie 
odpowiadają? (np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami 
posiadającymi odpowiednie uprawnienia) 

3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku udzielenia zamówienia) wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu  umowę konsorcjum , zawierającą, co 
najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem przedmiot zamówienia,  

b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizacji 
zamówienia;  
 

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca 
się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje 
informacje, korespondencji, itp.;  

 
Rozdział 22. Inne informacje 
 

1. Nie przewiduje się: 
-zawarcia umowy ramowej, 
-ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
- zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7. 
 

 
Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, 
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Przesłanki wniesienia odwołania i terminu wniesienia odwołania oraz rozstrzygniecie  
i termin rozstrzygnięcia odwołania – zgodnie z przepisami ustawy podanymi w Rozdziale 2 - Działu VI 
ustawy – Środki ochrony prawnej. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
 

1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
4. odrzucenia oferty odwołującego. 

 
Załączniki do SIWZ:  
 
Załącznik Nr 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 
Załącznik Nr 2. Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24. ustawy, 
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Załącznik Nr 3. Wykaz personelu/osób, 
Załącznik Nr 4. Wykaz zrealizowanych usług, 
Załącznik Nr 5. Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 6. Wzór umowy 
Załącznik Nr 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich      

zasobów,  

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na 

Nadzór inwestorski na zadaniach:  

I-          „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka” 

II-          „Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie”  

zgodnie z wymogami art. 22. ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych oświadczam,  że : 

1) Firma : 

     Posiada wiedzę i doświadczenie.*/ Posiadamy pisemne zobowiązanie podmiotu, (nazwa): 

………………………..……… ,że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebną do realizacji 

zamówienia. Do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotu, że będzie 

uczestniczył w wykonaniu zamówienia lub odda nam do dyspozycji niezbędne zasoby
 

do wykonania 

zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
1
* 

2) Firma: 

     Dysponuje  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
*
/Posiadamy pisemne 

zobowiązanie podmiotu (nazwa): ………………………… do udostępnienia potencjału technicznego
. 

Do 

niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotu do oddania nam do dyspozycji 

niezbędnych zasobów
 
do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

1 *
 

3) Firma: 

     Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
*
/Posiadamy pisemne zobowiązanie podmiotu 

(nazwa): …………………………………..…… do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do 

niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotu do udostępnienia osób zdolnych 

do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
1 *

 

4) Firma; 

     Spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej./ Posiadamy pisemne zobowiązanie podmiotu 

(nazwa): ……………………………… do udostępnienia nam odpowiedniej zdolności finansowej. Do 

niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotu do oddania nam do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
1 *

 

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 

* Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (zgodnie z załącznikiem nr 8 SIWZ)  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie należy złożyć w  formie oryginału,  nie jest dopuszczalna inna forma, w tym 

kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem 

 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy
 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE    WYKONAWCY 

o   braku  podstaw   wykluczenia   z   postępowania 

 
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na 

Nadzór inwestorski na zadaniach:  

I-          „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka” 

II-          „Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie”  

zgodnie z wymogami art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, oświadcza, że  

wykonawca : stosuje  się  odpowiednio: 

Art. 24. 1.  Ustawy  P.z.p.,  który  mówi :   „  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  

wyklucza  się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali 

zobowiązani do zapłaty kary umownej, jezeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 

5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie  

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 

najmniej 5% wartości umowy; 

2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

6)sółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 

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

                                                                                                                                                  / podpis / 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

art. 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) - przez okres 1 roku od 

dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną 

lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 

urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 

art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

oraz   Art. 24. 2.  Ustawy  P.z.p.: „Z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  

również wykonawców,  którzy : 

 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem 

czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali sie 

w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych 

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, 

którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, 

o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania oferta; 

3) złozyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 

wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ……………………………… 
 
Nadzór inwestorski na zadania  

I.         „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka”     
II.        „Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie” 

 
Zadania  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 
„Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz 
polepszenie jełkości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów”. 

  

  
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1.   
 

2.   
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
 

l.p. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 
czynności 

Kwalifikacje 
zawodowe i 
doświadczenie 

Inne 
informacje 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

- Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 

 
…………………………..    ………………………… 
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* W przypadku gdy wykonawca polega na doświadczeniu i wiedzy innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie z niego mógł skorzystać, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia lub oddadzą do dyspozycji zamawiającego niezbędne zasoby do 

wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
Załącznik nr 4 

wzór wykazu wykonanych usług. 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Na: Nadzór inwestorski na zadania:  
 

I.        „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka”  
II.          „Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie” 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ……………………………  
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie 
 
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1.   
 

2.   
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące USŁUGI: 
 

L.p. 
Rodzaj 
usług 

Wartość prac 

Data wykonania Miejsce 
wykony-
wania 

Odbiorca 
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy 

początek 
(data) 

zakończe
nie (data) 

1. 
       

2. 
       

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej usług. 
 
Należy wypełnić poniższy formularz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ: 
 

- Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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* W przypadku gdy wykonawca polega na doświadczeniu i wiedzy innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie z niego mógł skorzystać, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia lub oddadzą do dyspozycji zamawiającego niezbędne zasoby do 

wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

„ Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007 – 2013” 

Załącznik nr 5  

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa:  ..............................  

Siedziba:  .............................  

Adres poczty elektronicznej:  .....................................................................  

Strona internetowa:  ..........................................................  

Numer telefonu: 0 (**) .................................................  

Numer faksu: 0 (**) .................................................  

Numer REGON:  ..........................................................  

Numer NIP:  ..........................................................  

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie 

ul. Legionistów  10,  

36-200 Brzozów 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:  

Nadzór inwestorski na zadania  

I-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka  
 
II -Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie.  
 
Zadania współfinansowane ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie 
zagrożeniom”, Działanie 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”,  RPO WP na lata 2007-2013. Nazwa projektu: 
Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do 
spożycia na terenie Gminy Brzozów 

 

Numer ogłoszenia: 72044 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z 

wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Cena oferty 

Cena ofertowa netto ............................................................................................................................... zł 

(Słownie: ...............................................................................................................................................................  

………….. .......................................................................................................................... ) 

Stawka pod. VAT ............. %, wartość pod. VAT ................................................................................................ zł 

Cena ofertowa brutto ......................................................................................................................... zł 

(Słownie: .....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................... ) 

 

Oświadczam, że : 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: .........................................................  
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Termin płatności: .................... dni...............................  

Reklamacje będą załatwiane w terminie: ............................................................. dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ..........................................................................................  

- załatwienie wykonania reklamacji: 

Inne: .............. 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

•  ....................................................................................................................... tel. kontaktowy, faks: .................................  

 ..........................  zakres odpowiedzialności 

•  ....................................................................................................................... tel. kontaktowy, faks: .................................  

 ..........................  zakres odpowiedzialności 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię ..................................................................................................................................  

Stanowisko .........................................................................................................................................  

Telefon ................................................................. Fax .......................................................................  

Zakres*: 

4. do reprezentowania w postępowaniu 

5. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

6. do zawarcia umowy 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

3.            Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy 

oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

Wykaz tych osób stanowi załącznik do niniejszej oferty. 

 

 Dokumenty 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1      .................................. 

1. .................................. 

2. .................................. 

3. .................................. 

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

1    .................................... 

2    ..................................... 

3    ..................................... 

Inne informacje wykonawcy: 

1.1 .................................... 

1.2 .................................... 

 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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- ........................................... 

- ........................................... 

 

 

Załącznik do formularza ofertowego 

 

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

miejscowość, data 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Nazwa wykonawcy:…………………………………………… 

Siedziba wykonawcy:…………………………………………. 

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia wg zadań j.n.: 

 

L.p. 

 

Nazwa nadzorowanego zadania 

 

Wartość 

nadzorowanego 

zadania netto  

(zł) 1 270 932,70 

Oferowana 

stawka 

procentowa 

nadzoru           

( %) 

Razem  

netto  

( zł) 

Podatek 

VAT 

(zł) 

Razem  

brutto 

 (zł) 

 

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka”  

1.       

„Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie”.  
Zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona 
środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody 
przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Brzozów 

1.  

 
323 513,64 

    

  Ogółem     

 

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 

 

 

 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

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

 

 

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

 

 

 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

 

............................................................   ................................................................. 
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Załącznik nr 6 
 

UMOWA Nr ........../ 2013 
 

W dniu ................2013  roku w  Brzozowie  pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Brzozowie  zwanym dalej 
„Zamawiającym”  reprezentowaną przez:  
 
Józef Zagrobelny - Prezes Zarządu 
Sabina Ostrowska Członek Zarządu, Główny Księgowy 
a 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą ,  została zawarta umowa  następującej treści: 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie  ustawy prawo 

zamówień publicznych (  Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078) z późn. zmianami). 
 
Zakres świadczonych usług obejmuje nadzór inwestorski nad zadaniami Nadzór inwestorski na zadania  

I.       „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka”  
II.       „Przebudowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami w Brzozowie”  

 
Zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości 
wód głębinowych i powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do 
spożycia na terenie Gminy Brzozów.  

 
w rozumieniu  art. 25 i art. 26 Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 

243 poz. 1623)  a ponadto: 
 

 bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą, 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;  

 egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy, 

 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie 
rozliczeń budowy.   

 udział w radach budowy, 

 prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót, 

 udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji. 

 monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów,  

 przedkładanie zarządzającego projektem (PGK Sp. z o.o. w Brzozowie,–  Sabina Ostrowska – członek zarządu, 
główny księgowy, bądź innej wskazanej przez Zamawiającego osobie)  raportów z realizacji projektu,  

 udział w opracowaniu przez zarządzającego projektem ( PGK Sp. z o.o. w Brzozowie- Sabiną Ostrowską bądź inną 
wskazaną przez Zamawiającego osobą)  sprawozdań  zbiorczych  kwartalnych, rocznych, ostatecznych , wniosków 
o płatność, harmonogramu płatności, rozliczeń  ostatecznych,  
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 skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu   dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzą : 
* dokumentacja budowy, 
* komplet atestów, certyfikatów użytych materiałów i wyrobów budowlanych w języku polskim, 
* protokoły z prób i sprawdzeń,  
* dokumenty odbiorowe, 
* instrukcja przeciwpożarowa, 
* instrukcja użytkowania obiektu, 
* komplet instrukcji obsługi , dokumentacji techniczno – ruchowych i gwarancji urządzeń  w języku polskim,  

2. Wykonawca  zapewni opiekę gwarancyjną  przez udział  dwukrotnie w ciągu roku w przeglądach 
gwarancyjnych obiektów objętych umową, która trwa w zakresie SUW -  6 lat na wykonane roboty budowlane, 
instalacyjne oraz dostarczone urządzenia, 3 lata na dostarczone urządzenia w zakresie technologii uzdatniania 
wody,  3 lata na urządzenia i instalacje do sterowania i monitoringu stacji uzdatniania, w zakresie Sieci 
Wodociągowej – 5 lat na wykonane roboty budowlane, instalacyjne oraz dostarczone urządzenia, od momentu 
odbioru i przekazania obiektu do użytku .  

§ 2. 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę pełniącego nadzór inwestorski do podejmowania decyzji na budowie w sprawach 
technicznych. Sprawy rozliczeniowe muszą być rozpatrywane za wiedzą  i pozwoleniem Zamawiającego . 

§ 3. 
Wynagrodzenie za pełniony nadzór inwestorski ustala się w wysokości ............................. zł brutto słownie: 
………………………………………………………. 
 
Powyższa kwota zawiera należny 23% podatek VAT  
Strony postanawiają, że rozliczenie nadzoru będzie odbywało się fakturami częściowymi, oraz fakturą końcową po 
zakończeniu robót i ich ostatecznym odbiorze a należność będzie płatna przelewem w terminie do 14 dni od dnia 
dostarczenia faktury.  
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wynagrodzenie za pełniony nadzór wyniesie _________% od kwoty 
przerobowej netto robót określonych i zatwierdzonych w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych  

 
§ 4. 

Wykonawca pełniący nadzór inwestorski nie może powierzyć wykonania swoich obowiązków innej osobie bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

§ 5. 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
b) jeżeli osoby pełniące nadzór inwestorski wykonują swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 
wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa  w wykonywaniu tych obowiązków, 
W razie odstąpienia od umowy z winy osób pełniących nadzór inwestorski, Zamawiający ma prawo do zryczałtowanej 
kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
 

§ 6. 
W razie przerwania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub  w razie rozwiązania umowy z 
przyczyn, za które Wykonawca pełniący nadzór inwestorski nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za 
wykonane prace ustali się wspólnie na podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania prac. 
 

§ 7. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej za zgodą obu stron. 

§ 8. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9. 
W razie sporu, który wyniknąć może na tle niniejszej umowy, strony poddają się rozstrzygnięciu przed sądem 
właściwym dla zamawiającego.  

 
§ 10. 

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach 3 egzemplarze dla Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy 
pełniącego nadzór inwestorski. 
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    Wykonawca           Zamawiający 

 
 

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

Załącznik nr 7 do SIWZ 

  
PISEMNE  ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

ZOBOWIĄZANIE 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 
z o b o w i ą z u j ę/my    s i ę     d o    t e g o,   ż e: 

 

w przypadku wyboru w postępowaniu  którego Zamawiającym jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością  w Brzozowie na wykonanie nadzoru inwestorskiego: 

 

realizowanego w ramach zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nazwa projektu: Poprawa jakości wód głębinowych i 

powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy 

Brzozów”. 

 

jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy :  
 

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

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

z siedzibą :  
 

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

Zobowiązuję/my się do udostępnienia mu na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jak 

 wyżej, następujących zasobów: 

 

 
1. Wiedza i doświadczenie w zakresie:*  

 

………………………………………………..……………………  

 

 

2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia:* 

 

a) ………………………………………………………… 

 

b) …………………………………………………………. 

 

 

3. Zdolności finansowe w zakresie: …………………………………………………………………….* 

 

 

……………………… 
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(data) 

  

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

 (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

___________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić; 


