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Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Zamawiający: 

Zamawiającym jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR)  

z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, zwany dalej 

„Zamawiającym”; 

1.2. Podstawa postępowania: 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

oraz aktów wykonawczych do ustawy.  

1.3. Tryb udzielania zamówienia:  

PRZETARG NIEOGRANICZONY - na podstawie art. 39 ustawy, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

1.4. Zasady prowadzenia postępowania: 

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 

zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

1.5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

1.6. Miejsce publikacji ogłoszenia:  

− Biuletyn Zamówień Publicznych,  

− strona internetowa FSUSR - www.fsusr.gov.pl (zakładka BIP); 

1.7. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

 

2. KLAUZULA INFORMAYJNA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A,  

00-014 Warszawa;  

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej 

proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Funduszu Składkowym 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa,  

e-mail: iod@fsusr.gov.pl; 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) 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;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy; 

mailto:iod@fsusr.gov.pl
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) 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*; 

 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 **; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) 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. 

* 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.  

** 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. 

2.2. Wykonawca składa w Formularzu oferty oświadczenie zgodne w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 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).  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem 

funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji. Zamawiający określa następujące 

części zamówienia: 

Część I - opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji Inwestycji p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni 

oraz wykonanie wentylacji dla magazynu chłodni wraz z montażem klimatyzacji i urządzeń 

chłodniczych w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  

w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS „Sasanka”. 

Założenia do projektowania zawarte są w Załączniku 2a do IPU, który będzie 

stanowił odpowiednio załącznik do umowy. 

Część II - opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji Inwestycji p.n. „Remont istniejącego systemu oświetlenia 

zewnętrznego oraz wewnętrznego w pokojach, łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych  

w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  

przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

„Sasanka”. 

Założenia do projektowania zawarte są w Załączniku 2b do IPU, który będzie 

stanowił odpowiednio załącznik do umowy. 

Część III - opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji Inwestycji p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny 
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jacuzzi do istniejących instalacji w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” 

Założenia do projektowania zawarte są w Załączniku 2c do IPU, który będzie 

stanowił odpowiednio załącznik do umowy. 

Część IV - opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji Inwestycji p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych  

w pomieszczeniach szatni i pryszniców w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” 

Założenia do projektowania zawarte są w Załączniku 2d do IPU, który będzie 

stanowił odpowiednio załącznik do umowy. 

Część V - opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji Inwestycji p.n. ,,Przebudowa dachu mansardowego, 

stropodachu, ,,dachu zielonego’’, docieplenie elewacji wraz z wykonaniem 

oświetlenia/iluminacji budynku, remont tarasu,  schodów zewnętrznych i  łazienek – 

w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  

w Kołobrzegu  przy ul. C.K. Norwida 3, który użytkuje Centrum Rehabilitacji 

Rolników KRUS „Niwa’’.   

Założenia do projektowania zawarte są w Załączniku 2e do IPU, który będzie 

stanowił odpowiednio załącznik do umowy. 

 

3.2. Nieruchomości są własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 

a wynajmowane są odpowiednio przez CRR KRUS Niwa w Kołobrzegu oraz CRR KRUS 

w Świnoujściu, zwane dalej „Użytkownikami”. 

3.3. Ogólny zakres obowiązków i uprawnień projektanta określa w art. 20 i 21 ustawy Prawo 

budowlane. 

3.4. Wykonawca do prawidłowej realizacji wybranej części zapewni projektantów właściwych 

branż.  

3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

w SIWZ jak i w IPU wraz z załącznikami, stanowiącym Rozdział III SIWZ. 

3.6. Wykonawca musi uwzględnić, iż wszystkie prace, w tym roboty budowlane będą 

wykonywane na terenie czynnych obiektów, wyłącznie po uzgodnieniu 

z Zamawiającym/Użytkownikiem obiektu, co do zakresu i w terminach określonych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w sposób umożliwiający normalne 

funkcjonowanie obiektu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. 

3.7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

71 32 00 00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

 

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOT. 

ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACĘ  

4.1. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy. 

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia nie obejmuje bowiem czynności, których 

wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony przepisami Kodeksu pracy. 
 

5. INFORMACJE DODATKOWE 
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5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy. 

5.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej z uwzględnieniem płatności 

określonej w ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z  2020 r, poz. 106), tj. w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej 

płatności, tzw. „split payment”. 

5.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

5.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 ustawy.  

 

6. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

6.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

6.2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy jest zobowiązany 

umieścić w składanej ofercie informację o części/zakresie zamówienia, które Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Brak w ofercie 

informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

jest rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

samodzielnie. 

6.3. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 

podwykonawcom. 

6.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

6.5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi,  zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,  

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

6.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, 

gdy Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub gdy 

zachodzą podstawy do wykluczenia podwykonawcy i nie zostanie on zastąpiony innym 
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podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy. 

6.7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane,  

na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy oraz inne dokumenty.  

6.8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę  lub  zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

 

7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTARZALNYCH , 

ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH 

7.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 

6) i 7) ustawy. 

7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia  rozwiązań zamiennych w toku realizacji 

zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji przetargowej, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

8. TERMIN REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

8.1. Realizacja każdej z części składa się z 2etapów: 

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem odpowiednio ostatecznych 

pozwoleń na budowę lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu wobec wykonania robót 

budowlanych, 

Etap II - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji 

8.2. Realizacja poszczególnych części następuje zgodnie z poniższym: 

Etap I   

1) wykonanie dokumentacji projektowych  

Dla Części I, II, III, IV – maksymalnie do 40 dni od zawarcia umowy. 

Dla Części V – maksymalnie do 90 dni od zawarcia umowy. 

2) dla każdej Części - uzyskanie odpowiednio - ostatecznych pozwoleń na budowę lub 

zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych  
 - decyzja pozwolenia na budowę - w terminie 79 dni od momentu złożenia wniosku. W okres ten 

obejmuje ustawowy termin 65 dni na wydanie pozwolenia przez właściwy urząd oraz 14 dni na 

wniesienie odwołania. Niezwłocznie po uprawomocnieniu decyzji Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu decyzję wraz z kompletem dokumentacji projektowej z ostemplowanym 

projektem budowlanym i wykonawczym;. 

 - zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – w terminie 21 dni od 

zawiadomienia do właściwego organu o zamiarze wykonania robót budowlanych 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca niezwłocznie po upłynięciu ww. 

terminu przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej wraz z kopią wniosku 

złożonego do właściwego urzędu potwierdzonego pieczątką wpływu lub zaświadczeniem o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu wydanym przez właściwy Urząd. 

 - w przypadku, gdy roboty budowlane objęte dokumentacją nie wymagają uzyskania pozwolenia 

na budowę ani zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca 
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niezwłocznie przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej wraz ze stanowiskiem 

właściwego urzędu bądź oświadczeniem własnym w tym zakresie. 

 

Etap II dla każdej Części - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji  

w terminie odpowiednim dla każdej części zgodnie z terminem realizacji danej Inwestycji –  

w skład którego wchodzi: 

1) wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na pytania do SIWZ  

w postępowaniach na: wybór Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonawcy robót 

budowlanych, 

2) udzielanie wyjaśnień dotyczących wątpliwości co do rozwiązań przyjętych  

w dokumentacji projektowej do czasu zakończenia Inwestycji, 

3) realizacja nadzoru autorskiego zgodnie z terminem realizacji Inwestycji, odpowiednio 

każdej Części zamówienia. 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1.   udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

9.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań 

określonych w pkt 9.1.1. będzie dla tych Wykonawców dokonana odrębnie. 

 

9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (odpowiednio dla każdej części) 

dotyczące: 

 

9.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów - dla każdej z części - Zamawiający nie określa 

szczegółowego wymagania w tym zakresie. 

9.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dla każdej z części posiada: 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

200 000,00 zł oddzielnie dla każdego ubezpieczonego - projektanta (słownie: 

dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia, przy czym: 

  dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - warunkiem 

wystarczającym jest aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC zawarte przez 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na rzecz Członków PIIB wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

  dla podmiotu posiadającego osobowość prawną - warunkiem jest aktualne 

obowiązkowe ubezpieczenie OC związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

9.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 

wykonał dla poszczególnych części po dwie usługi (rozumiane jako odrębne umowy) 

polegające na: 

a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej 

lub mieszkalnych: 

 dla Części I – prace projektowe związane z modernizacją, remontem lub budową 

systemu wentylacji mechanicznej przy czym wartość każdej z robót wg. 

kosztorysu była nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 

złotych), 
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 dla Części II – prace projektowe związane z modernizacją, remontem bądź 

tworzeniem oświetlenia zewnętrznego lub wewnętrznego przy czym wartość 

każdej z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 70  000,00 zł brutto 

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), 

 dla Części III – prace projektowe w zakresie modernizacji, remontu lub 

instalacji urządzeń basenowych przy czym wartość każdej z robót wg. 

kosztorysu była nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści 

tysięcy złotych), 

 dla Części IV – prace projektowe w zakresie ogólnobudowlanym przy czym 

wartość każdej z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto 

(słownie czterdzieści tysięcy złotych), 

 dla Części V - robót budowlanych obejmujących budowę lub rozbudowę lub 

przebudowę lub nadbudowę lub remont budynku, przy czym wartość każdej  

z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 3 000 000,00 zł brutto (słownie: 

trzy miliony złotych),  

b) pełnieniu nadzoru autorskiego w ramach inwestycji obejmujących wartości nie 

mniejsze niż wskazane w lit. a) odpowiednio dla części zamówienia,  

oraz udokumentuje, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

2. dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, 

spełniającymi następujące wymogi: 

1) jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora projektu posiadającą:  

a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w swojej specjalności wraz z 

ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego,  oraz  

b) co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu dokumentacji 

projektowych w swojej specjalności, w tym udokumentuje wykonanie 

dokumentacji i sprawowanie nadzoru autorskiego nad minimum 2 

dokumentacjami projektowymi, przy czym wartość każdej opracowanej 

dokumentacji - wg. kosztorysu była nie mniejsza niż: 

 dla Części I – 200 000,00 zł brutto - związanego z modernizacją, 

remontem lub budową systemu wentylacji mechanicznej 

 dla Części II – 70 000,00 zł brutto - związanego z modernizacją, 

remontem bądź tworzeniem oświetlenia zewnętrznego lub wewnętrznego, 

 dla Części III – 40 000,00 zł brutto - związanego z modernizacją, 

remontem lub instalacją urządzeń basenowych, 

 dla Części IV – 40 000,00 zł brutto - związanego z pracami 

ogólnobudowlanymi, 

 dla Części V – 3 000 000,00 zł brutto - związanego z budową lub 

rozbudową lub przebudową lub nadbudową lub remontem budynku 

użyteczności publicznej lub mieszkalnego, 

2) odpowiednią liczbę projektantów – niezbędnych do projektowania  

w poszczególnych specjalnościach – właściwych dla danej części, posiadających: 

a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w swojej specjalności wraz  

z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego,  oraz  

b) co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu 

dokumentacji projektowych w swojej specjalności, w tym udokumentuje 

wykonanie minimum 2 dokumentacji. 

Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby dla dwóch lub więcej specjalności 

pod warunkiem, że osoba ta posiada wszystkie wymagane uprawnienia i spełnia 
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wymagania postawione powyżej. Wykonawca do prawidłowej realizacji wybranej 

części zapewni projektantów właściwych branż. 
 

UWAGA!  

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego, to podmiot 

ten musi realizować prace w zakresie wskazanym w doświadczeniu. 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, wymaganie określone  

w pkt 9.1.2.2. musi spełnić każdy z Wykonawców, a wymaganie określone w pkt 9.1.2.3. 

będzie oceniane łącznie dla ppkt 1) i 2) w danej części.  

 

9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

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

stosunków prawnych. W tym celu Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,  

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

9.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstał wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

9.6. W celu oceny, czy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

dokument, który określi w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy 

podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

9.7. W celu oceny, czy wobec podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca 

polega, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany 

będzie przedstawić dokumenty wskazane w pkt 9.2. odnoszące się do tych podmiotów. 
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9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 9.4. nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych  podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się 

do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa  

w pkt 9.2.  

9.9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia  

i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). 

 

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA  

 

10.1. Załączane do oferty  

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

oświadczenie własne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty). 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

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

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w ww. oświadczeniu. 

10.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 

10.1.4. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenie 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie 

potwierdza również brak podstaw do wykluczenia. 

10.1.5. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 

Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania,  składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów 

(w oryginale). 

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, składał  w stosunku do nich oświadczenie, że ww. 

podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

10.2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, może najpierw dokonać oceny ofert,   

a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu, zgodnie 

z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  

5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa  

w pkt 10.5, 
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10.3. Poza zobowiązaniem, Wykonawca może przedłożyć inne dokumenty, potwierdzające,  

że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności zawierające 

elementy, o których mowa powyżej. 

10.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

10.5. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania Zamawiający będzie 

żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, następujących 

dokumentów: 

Zamawiający nie żąda dokumentów, z wyjątkiem oświadczenia własnego z pkt. 10.1.1 – 

załączonego do oferty - w oryginale. 

 

10.6. Dokumenty podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

Zamawiający nie żąda dokumentów. 

 

10.7. Dokumenty składane przez wykonawców w zakresie grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji (informacji z otwarcia ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

przekaże Zamawiającemu mailem a następnie oryginał listem, oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do 

Formularza oferty). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

Uwaga! 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. W sytuacji, gdy  

w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Wykonawca ten zwolniony jest  

ze złożenia ww. oświadczenia. 

 

10.8. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi: 

a) co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, a wymaganych przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 – 10 ustawy. Postanowienia określone w art. 

24 ust. 8 -10 ustawy, nie mają zastosowania wobec Wykonawcy będącego podmiotem 

zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia i nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

zakazu. 

b) przesłanka określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy. 
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10.9. Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

oraz niepodlegania wykluczeniu (przekazywane na wezwanie zamawiającego): 

10.9.1. W zakresie kompetencji lub uprawnień – Zamawiający nie wymaga dokumentów 

w tym zakresie. 

10.9.2. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – 
potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

10.9.3. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 

10.9.3.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są: 

1) referencje, bądź 

2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, 

Wykaz powinien zawierać wykaz wykonanych usług projektowych wraz z nadzorem 

autorskim związanymi z budową lub rozbudową lub przebudową lub nadbudową lub 

remontem budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnych, o którym mowa w pkt 

9.1.2.3. SIWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3. do Formularza oferty). 

W  przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

dokument (potwierdzający spełnianie wymogów przez każdego z wykonawców 

odrębnie) składa jeden z Wykonawców. 

10.9.3.2. aktualny na dzień złożenia wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usługi tj. wykonania 

projektu i pełnieniu nadzoru autorskiego, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu 

stanowi Formularz uzupełniający do Oferty).  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

dokumenty - w oryginale - składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy 

Wykonawcy łącznie. 

 

10.9.3.3. Aktualny na dzień złożenia 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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
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o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu  

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie,  

ww. dokument składa każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się 

na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy składa ww. 

dokument w zakresie tych podmiotów w celu potwierdzenia braku podstaw  

do wykluczenia.  

10.9.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które: 

 znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 

1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

 Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), korzysta z tych rejestrów. 

Uwaga!   

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 

kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIEOŚWIADCZEŃI DOKUMENTÓW  

11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, 

w języku polskim. 

11.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, z zpóźn. zm.), osobiście lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.). 

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (z wyłączeniem 

formularza oferty), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 
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11.4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, 

Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu 

prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 

11.5. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie lub w SIWZ, wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami 

będą przekazywane:  

1) w formie pisemnej na adres: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, lub 

2) droga elektroniczną na adres email: przetargi@fsusr.gov.pl 

11.6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

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

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

11.7. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, oraz  

zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

11.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 11.6. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu  

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 

11.7. 

11.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 

11.10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.11. O poprawionych w tekście oferty omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

11.12. Postępowanie oznaczone jest znakiem FS.ZPN.251.1.2020. Wykonawcy winni we 

wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

11.13. Uprawnionym ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się  

z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień i informacji jest: 

Pan Piotr Książak tel. 509-919-461  

Pani Aleksandra Mroczek tel. 667-333-357 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – dla żadnej z części.  

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

mailto:przetargi@fsusr.gov.pl
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14.1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wypełnionym wg wzoru zawartego w SIWZ, 

Rozdział II – Formularz oferty wraz z załącznikami. 

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

14.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę – odrębnie dla każdej części.  

14.4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty (dla każdej części), 

wszystkie oferty zostaną  odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 

82 ust. 1 ustawy. 

14.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14.6. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 

ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

14.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką biurową i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

14.8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane przez 

osobę upoważnioną do podpisania oferty. 

14.9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione  

do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną  

(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

14.10. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy 

w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nieumocowane 

do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnictwo jest 

wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum),  

a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum.  

14.11. Zapis w punkcie powyżej stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.   

14.12. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

14.13. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny  

być jednoznacznie oznaczone. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób 

wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej 

wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca  załącza  

do  oferty oświadczenie o treści „informacje zawarte na stronach od nr  ...  do  nr... stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji”. Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Wykonawca do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn 

faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania 

zastrzeżenia. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje 

podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia 

poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych 

uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości 

dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych 
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wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem 

zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub 

oświadczeń  niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się 

nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje zgodnie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z 

późn. zm.). Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca w trakcie 

postępowania będzie składał dokumenty lub informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa w celu skuteczności ich zastrzeżenia musi wraz z ich złożeniem 

jednoznacznie wskazać, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jednocześnie 

wykazać, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14.14. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

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

14.16. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne 

dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną  

do podpisania oferty.  

14.17. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane 

są w oryginale.  

14.18. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 14.16., składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

14.19. Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą: 

14.19.1. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 

14.19.2. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 

14.19.3. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, 

której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub 

jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza, 

14.19.4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

14.20. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. 

14.21. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi 

być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 
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14.22. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

14.23. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

14.24. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzoru Formularza 

ofertowego ujętego w Rozdziale II SIWZ, bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawca nie 

powinien dokonywać żadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze druku 

formularza ofertowego, opracowanego przez Zamawiającego. 

 

15.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, XIV piętro  

lub drogą pocztową w terminie do dnia 30-04-2020 r. do godz. 12:00 w zaklejonym, 

nienaruszonym opakowaniu. 

Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

 „Oferta na Dokumentację Projektową – część ………”, 

Uwaga! 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed  terminem  

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

15.2. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 

ostatecznym  terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

15.3. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie  

z dopiskiem  „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny 

adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

15.4. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. 

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 

terminu składania ofert. 

15.5. W przypadku wycofania oferty, nie będzie ona otwierana i na wniosek Wykonawcy zostanie 

odesłana na adres podany na kopercie. Wycofanie oferty może nastąpić również w formie 

korespondencji mailowej pod warunkiem, że zostanie ona opatrzona przez Wykonawcę 

bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

15.6. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej przed terminem składania 

ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Warunkiem wyznaczenia terminu wizji 

jest złożenie wniosku w tej sprawie. O terminie wizji Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę/ów oraz zamieści informację na stronie Internetowej / BIP wyznaczając dzień i 

godzinę. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień 
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dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do  przewidzianego ustawą trybu 

udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

15.7. Zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 

15.8. Złożenie oferty w miejscu innym, niż określone w pkt 15.1. może skutkować nie dotarciem 

oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy 

Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu. 

15.9. Termin otwarcia ofert – 30-04-2020 r. o godz. 12.30. 

15.10. Miejsce otwarcia ofert – siedziba Zamawiającego.  

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

16.1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – Rozdział II 

SIWZ. 

16.2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem 

rachunkowości) oraz uwzględniać wkalkulowane w cenę oferty inne opłaty i podatki 

wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty. 

16.3. Cena podana w ofercie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna 

i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.  

16.4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106, poz. 568). 

16.5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY  

 

17.1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria wyboru:  

Odrębnie dla każdej części 

Lp Kryterium 
Znaczenie 

w % 
Opis 

1. Cena (Kc) 70 
cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 

(podana przez Wykonawcę w zł brutto) 

2. 
Doświadczenie 

koordynatora  (Kdk) 
30 

dodatkowe doświadczenie – projektanta 

koordynatora, ponad wymagane minimum 2 usługi 

zaprojektowania i nadzoru autorskiego dla 

budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych - odpowiednio dla każdej z części 

opisanych w pkt 9.1.2.3. ppkt. 1 lit. a) i b)  

 

17.2. Kryteria będą wyliczone wg następujących zasad: 

17.2.1. Kryterium ceny (Kc)  
 

Najniższa cena z ocenianych ofert  

Kc =  ----------------------------------------------  x 70  
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Cena oferty ocenianej  

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 70. 

 

17.2.2. Kryterium doświadczenia koordynatora  (Kdk) 
Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 30 pkt. 

 

- Doświadczenie w realizacji do 2 usług – 0 pkt 

- Doświadczenie w realizacji 3 usług – 10 pkt 

- Doświadczenie w realizacji 4 usług – 20 pkt 

- Doświadczenie w realizacji 5 usług – 30 pkt 

 
UWAGA – opis dla kryterium 17.2.2:  

1) Formularz uzupełniający do Oferty: „Informacje w celu potwierdzenia doświadczenia projektanta” 

składa się wraz z ofertą. 

2) Ocena w ramach kryterium doświadczenie odbywać się będzie w oparciu o ww. dokument. 

3) Dokument ten – dla każdej z branży - winien zawierać minimum 2 usługi obejmujące 

zaprojektowanie i nadzór autorski. 

4) Dwie usługi wskazane w Formularzu uzupełniającym do Oferty podlegają uzupełnieniu w trybie art. 

26 ust. 2.   

5) Pozostałe wskazane usługi - dla każdej z branży - nie podlegają uzupełnieniu. 

6) Ocenie podlegają tylko te usługi, dla których Wykonawca podał wszystkie wymagane informacje 

umożliwiające rzetelną i jednoznaczną weryfikację, 

7) Oferta w ramach kryterium otrzyma 0 pkt w sytuacji: 

 nie złożenia Formularza uzupełniającego do Oferty – w takiej sytuacji zamawiający 

wezwie do jego złożenia jedynie w zakresie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu i tylko te usługi będą podlegały badaniu przez Zamawiającego, 

 złożenia Formularza uzupełniającego do Oferty i nie wskazania usług ponad 

wymagane minimum 2 usługi dla każdej z branży, 

 konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę Formularza - z art. 26 ust. 3 lub złożenia 

wyjaśnienia z art. 26 ust.4 ustawy – w wyniku czego dokonana zostanie zmiana 

osoby/osób wskazanych pierwotnie. 

17.3. Wskaźnik wynikowy (W) stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach 

oceny ofert, przy czym wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAC 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

 

18.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

18.2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

18.3. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do (najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy): 

18.3.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny 

brutto podanej w ofercie – odrębnie dla każdej z części. 

18.3.2. dostarczenia Zamawiającemu dokumentów oraz zaświadczeń potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez 

Wykonawcę  wykazem osób złożonym w celu potwierdzenia spełniania warunku tj. 

kopie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, w tym do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego  

w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. 
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18.3.3. Zamawiający może również żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej – 

o ile w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

18.4. Niewniesienie zabezpieczenia lub nie dostarczenie dokumentów, o którym mowa w pkt 

18.3., także po wezwaniu do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, zostanie uznane 

za uchylenie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy.  

18.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej: 

18.5.1. z jej treści powinno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo 

zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). 

18.5.2. winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 

18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone  

w następujący sposób:   

18.6.1. 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty ostatecznego przekazania przedmiotu 

umowy (dokumentacji projektowej) i przejęcia go przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanego - po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez 

Zamawiającego, 

18.6.2. kwota pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości  

30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady 

udzielonej na wykonane roboty budowlane. 

18.7. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 

ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

18.8. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

19. WZÓR UMOWY 

 

19.1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział III – Istotne 

Postanowienia Umowy  

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w 

IPU. 

19.3. Zakres i charakter zmian umowy określa § 12 IPU. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI – 

środki ochrony prawnej ustawy.  
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Rozdział II - Formularz oferty wraz z załącznikami 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
DANE WYKONAWCY 

 

Nazwa (Firma) Wykonawcy  

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

Adres siedziby 

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

Adres  Wykonawcy,  na  który  przesyłać  ewentualną  korespondencję   

(uzupełnić  dane  jeśli  inne  niż powyżej): 

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

NIP………………………………………………………..,REGON………………………………………….. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:...................................................... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……..…………………………………….…………… 

Tel. - ......................................................................................; fax - ...................................................................  

E-mail: ................................................................................................................................................................ 

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy¹:………………………………………………………..........................  

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo – w przypadku konsorcjum należy wskazać kategorię 

dla każdego konsorcjanta…………………………………………………………………………….………….) 

 

1. Oferujemy opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dla: 
 

*Dla części I – Inwestycji p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz 

wykonanie wentylacji dla magazynu chłodni wraz z montażem klimatyzacji i urządzeń 

chłodniczych w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 

Świnoujściu przy ul. M. Konopnickiej 17,  który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

„Sasanka”  
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

 

*Dla części II – Inwestycji „Remont istniejącego systemu oświetlenia zewnętrznego oraz 

wewnętrznego w pokojach, łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17,  

który użytkuje  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” 
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 
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                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

 

*Dla części III – Inwestycji p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny jacuzzi 

do istniejących instalacji w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS „Sasanka” 
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

 

*Dla części IV – Inwestycji p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w 

pomieszczeniach szatni i pryszniców w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” 
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

 

*Dla części V –Inwestycji p.n. ,, Przebudowa dachu mansardowego, stropodachu, ,,dachu 

zielonego’’, docieplenie elewacji wraz z wykonaniem oświetlenia/iluminacji budynku, remont 

tarasu,  schodów zewnętrznych i  łazienek – w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Kołobrzegu  przy ul. C.K. Norwida 3, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Niwa’’’ 
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

Wynagrodzenie ryczałtowe określone powyżej zawiera wszelkie elementy cenotwórcze 

określone w IPU. 
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczamy, że 

2. Posiadamy ważną, opłaconą polisę OC: 

 * dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – aktualna polisa OC 

Inżynierów Budownictwa zawarta przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na rzecz 

Członków PIIB wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nr 

…………………….. wystawiona przez …………………, 

 * dla podmiotu posiadającego osobowość prawną - aktualne obowiązkowe ubezpieczenie 

OC związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

na sumę gwarancyjną ……………..……zł (nie mniejszą niż 200 000,00 zł oddzielnie dla 

każdego ubezpieczonego projektanta) i zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego złożyć 

jej kopię/odpowiedni dokument potwierdzający jej zawarcie i opłacenie. 

 

3. Zrealizowaliśmy/realizujemy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(min. po 2 usługi dla każdego z części): 

Dla Części I 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych: 

 *dla Części I – prace projektowe związane z modernizacją, remontem lub budową 

systemu wentylacji mechanicznej, przy czym wartość każdej z robót wg. kosztorysu 

była nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto, 

b)  pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dla Części II 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych: 

 *dla Części II – prace projektowe związane z modernizacją, remontem bądź 

tworzeniem oświetlenia zewnętrznego lub wewnętrznego, przy czym wartość każdej  

z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 70  000,00 zł brutto, 

b)  pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dla Części III 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

c) wykonaniu dokumentacji projektowych*: 

 * dla Części III – prace projektowe w zakresie budowy, modernizacji, remontu lub 

instalacji urządzeń basenowych, przy czym wartość każdej z robót wg. kosztorysu 

była nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto, 

d) pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dla Części IV 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  
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a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych: 

 * dla Części IV – prace projektowe w zakresie ogólnobudowlanym, przy czym 

wartość każdej z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto, 

b)  pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dla Części V 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych: 

 * dla Części V - robót budowlanych obejmujących budowę lub rozbudowę lub 

przebudowę lub nadbudowę lub remont budynku, przy czym wartość każdej z robót 

wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 3 000 000,00 zł brutto, 

b)  pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

4. Zapewniamy, że do realizacji usługi skierujemy osoby wskazane w załączonym do Oferty -

Formularzu uzupełniającym, spełniające wymagania postawione w SIWZ - na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert tj. projektantów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia: 

*Dla Części I - w specjalności ……………………………………………………………, 

*Dla Części II - w specjalności ……………………………………………………………, 

*Dla Części III - w specjalności ………………………………………………..…………, 

*Dla Części IV - w specjalności ………………………………………………..…………, 

*Dla Części V - w specjalności ……………………………………………………………, 

a w przypadku ujawnienia - w trakcie realizacji zamówienia - okoliczności, które wymagają 

wiedzy z innych specjalności zapewnimy udział projektantów tych specjalności. 

 

5. Termin realizacji - przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminach oraz Etapach podanych  

w SIWZ oraz IPU– odpowiednich dla poszczególnych części. 

Etap I  

*Dla Części I, II, III, IV – maksymalnie do 40 dni od zawarcia umowy. 

*Dla Części V – maksymalnie do 90 dni od zawarcia umowy. 

Etap II dla każdej Części - uzyskanie odpowiednio - ostatecznych pozwoleń na budowę lub 

zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych 

Etap III dla każdej Części - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji  

w terminie odpowiednim dla każdej części zgodnie z terminem realizacji danej Inwestycji 

6. Okres gwarancji jakości wynosi ………. miesięcy (min. 24 mies.) od dnia odebrania/przyjęcia 

dokumentacji przez Zamawiającego 

7. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ powierzymy podwykonawcy/com* : 

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

(podać zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy)                                  

………………………………………………..  

(podać nazwę i adres Podwykonawcy -  jeżeli jest znany wykonawcy w momencie składania ofert)   

 

8. Jednocześnie Oświadczamy, że: 
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1) Zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, a oferowany przez nas 

przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ,  

w tym wyjaśnieniach i zmianach SIWZ*. 

2) Nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania określonych warunków oraz  

w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz 

postanowieniami SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4) Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, w tym  

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. „split payment” . 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie – odrębnie dla każdej zaoferowanej części. 

7) Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w oświadczeniach i dokumentach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 

8) Oświadczamy, że w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO²: 

a) wypełniono 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. * 

b) nie przekazujmy danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących firmy lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO. 

9) Informacje o oświadczeniach lub dokumentach ogólnodostępnych możliwych do pobrania przez 

zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:   

a) Nazwa dokumentu/oświadczenia³ …………………………………………………………..…  

Adres strony internetowej: ………………………………………………………………….…..…. 

b) Nazwa dokumentu/oświadczenia³ ……………………………………………………….….…  

Adres strony internetowej: …………………………………………………………………..…..… 

c) Nazwa dokumentu/oświadczenia³……………………………………………………………….  

Adres strony internetowej: ………………………………………………………………………… 

10) Do niniejszej oferty załączamy:   

1) Oświadczenie dot. spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia, 

2) ……………………………  

3) ............................................ 

 

 

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

    (Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie )        

 

Przypisy: 

¹ Zgodnie z zaleceniem  Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych 

i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):  

mikroprzedsiębiorstwo – to  przedsiębiorstwo zatrudniające mniej  niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR; 

małe  przedsiębiorstwo – to  przedsiębiorstwo zatrudniające mniej  niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR; 

średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i  które zatrudniają mniej niż 250 osób i  których roczny obrót nie przekracza  50 mln. 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR. 
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W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy 

wpisać „duże”. 

² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

³ niepotrzebne skreślić 
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Formularz uzupełniający do Oferty 

(należy wypełnić odrębnie dla każdej części) 

 

 

Informacje w celu potwierdzenia wymagań dla Projektantów którzy będą uczestniczyć w 

opracowaniu Dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego dla 

poszczególnych części* oraz udokumentują zrealizowanie minimum 2 usług, z których każda:  

 

 *dla Części I – obejmowała prace projektowe związane z modernizacją, remontem lub budową 

systemu wentylacji mechanicznej, przy czym wartość każdej z robót wg. kosztorysu była nie 

mniejsza niż 200 000,00 zł brutto, 

 *dla Części II – obejmowała prace projektowe związane z modernizacją, remontem bądź 

tworzeniem oświetlenia zewnętrznego lub wewnętrznego, przy czym wartość każdej z robót wg. 

kosztorysu była nie mniejsza niż 70 000,00 zł brutto 

 *dla Części III – obejmowała prace projektowe w zakresie budowy, modernizacji, remontu lub 

instalacji urządzeń basenowych, przy czym wartość każdej z robót wg. kosztorysu była nie 

mniejsza niż 40 000,00 zł brutto 

 *dla Części IV – obejmowała prace projektowe w zakresie ogólnobudowlanym, przy czym 

wartość każdej z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto 

 *dla Części V - obejmowała prace projektowe dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub 

nadbudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego, przy czym wartość 

każdej z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 3 000 000,00 zł brutto, 

(Informacje niezbędne do oceny: 

- spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz  

- kryteriów oceny ofert opisanych w pkt 17.2.2) 

I. Projektant Koordynator (Kdk) 
(maksymalna liczba punktów - 30) 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………….. posiada Uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń - do projektowania 

w branży ………………..……… nr uprawnień………………………………… oraz ważne 

zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego. 

Podstawą dysponowania przeze mnie ww. osobą jest/będzie:                 (wskazać podstawę dysponowania) 

 

dysponowanie bezpośrednie* 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło*) 

………………………………………………………….. 

 

dysponowanie pośrednie* 

(dysponowanie osobami podmiotu trzeciego na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) 

 

Zgodnie z opisem kryterium zawartym w pkt 17 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że ww. 

osoba posiada doświadczenie przy realizacji poniższych Usług 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  

oraz  

kryteriów oceny ofert (Kdb): 

 

 

Usługa 1: 

 nadana nazwa : ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..zł brutto w budynku użyteczności 

publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę ………………………….... / Data  ……………….  

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 
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Usługa 2: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto w budynku użyteczności 

publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę …………………………….. / Data  ……………….  

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

Usługa 3: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto - w budynku 

użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę ………………….. / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

Usługa 4: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto - w budynku 

użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę ……………………….. / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

Usługa 5: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto - w budynku 

użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę …………………………………. / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

 

Pozostali projektanci niezbędni do projektowania w poszczególnych specjalnościach – właściwych dla 

danego zadania (jeżeli dotyczy wskazanego przez Wykonawcę zadania) 

 

II. Projektant w branży elektrycznej  

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………….. posiada Uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń - do projektowania 

w branży elektrycznej nr uprawnień………………………………… oraz ważne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego. 

Podstawą dysponowania przeze mnie ww. osobą jest/będzie:                   (wskazać podstawę dysponowania) 

 

 

dysponowanie bezpośrednie* 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło*) 

………………………………………………………. 

 

dysponowanie pośrednie* 

(dysponowanie osobami podmiotu trzeciego na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) 

 

Zgodnie z opisem kryterium zawartym w pkt 17 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że ww. 

osoba posiada doświadczenie przy realizacji poniższych Usług 
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na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  

oraz  

kryteriów oceny ofert (Kde): 

 

 

Usługa 1: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto - obejmuje również 

wykonanie instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę elektryczną / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

Usługa 2: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu -………………………………………..  zł brutto - obejmuje również 

wykonanie instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę elektryczną / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

III. Projektant w branży sanitarnej  

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………….. posiada Uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń - do projektowania 

w branży sanitarnej nr uprawnień………………………………… oraz ważne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego. 

Podstawą dysponowania przeze mnie ww. osobą jest/będzie:                  (wskazać podstawę dysponowania) 

 

 

dysponowanie bezpośrednie* 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło*) 

………………………………………………………… 

 

dysponowanie pośrednie* 

(dysponowanie osobami podmiotu trzeciego na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) 

 

Zgodnie z opisem kryterium zawartym w pkt 17 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że ww. 

osoba posiada doświadczenie przy realizacji poniższych Usług 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  

oraz  

kryteriów oceny ofert (Kds): 

 

Usługa 1: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto - obejmuje również 

wykonanie instalacji sanitarnej w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę sanitarną / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

Usługa 2: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 
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 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto - obejmuje również 

wykonanie instalacji sanitarnej w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę sanitarną / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

IV. Projektant w branży …………………………………. (wskazać branżę – jeżeli dotyczy) 

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………….. posiada Uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń - do projektowania 

w branży ………………. nr uprawnień………………………………… oraz ważne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego. 

Podstawą dysponowania przeze mnie ww. osobą jest/będzie:                  (wskazać podstawę dysponowania) 

 

 

dysponowanie bezpośrednie* 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło*) 

………………………………………………………… 

 

dysponowanie pośrednie* 

(dysponowanie osobami podmiotu trzeciego na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) 

 

Zgodnie z opisem kryterium zawartym w pkt 17 SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że ww. 

osoba posiada doświadczenie przy realizacji poniższych Usług 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  

oraz  

kryteriów oceny ofert (Kds): 

 

Usługa 1: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto - obejmuje również 

wykonanie instalacji sanitarnej w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę ………………… / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 

Usługa 2: 

 nadana nazwa: ___________________________________________________________  

 rodzaj obiektu - nowy * / rozbudowany lub przebudowany lub nadbudowany lub remontowany * 

 wartość robót wg. kosztorysu - ………………………………………..  zł brutto - obejmuje również 

wykonanie instalacji sanitarnej w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym 

 projektował branżę ………………… / Data  ………………. 

 sprawował nadzór autorski w swojej branży – Data od …………..….. do ………… 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

......................................... , dnia ..........................           ……...……………………………………… 
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie )        
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Załącznik Nr 1. do Formularza oferty 
……………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE  

dot. spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 w trybie przetargu nieograniczonego 

na opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego dla: 

 

*Część I    /   * Część II   /   * Część III    /   * Część IV   /   * Część  V 

 

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana powyżej, jako 

upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam,  

że: 

1) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

3) Wykonawca powołuje się na zasoby następujących podmiotów: 

a) ……… (nazwa i adres podmiotu) w następującym zakresie ……………… (podać zakres w 

jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu), 

b) ……… (nazwa i adres podmiotu) w następującym zakresie ……………… (podać zakres w 

jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu), 

które to podmioty: 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału  

w postępowaniu w ww. zakresie; 

 będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (w załączeniu - oryginał oświadczenia 

tych podmiotów). 

 

4) Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia następującym 

podwykonawcom: 

a) ……………………….…. (nazwa i adres podwykonawcy) w następującym zakresie 

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

o wartości procentowej ……….. (podać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy), 

b) ………. ……………………(nazwa i adres podwykonawcy) w następującym zakresie 

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

 o wartości procentowej ……….. (podać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy), 

które to podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

 

Miejscowość i data…………………………………………………............................................... 

Podpis (imię, nazwisko)……………………………………………….……………........................ 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie). 

 



 

Warszawa, kwiecień 2020 r. 

znak sprawy: FS.ZPN.251.1.2020 

 

Załącznik nr 2. do Formularza oferty 

 

 

 

…………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dot. przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

na opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego dla: 

 

*Część I    /   * Część II   /   * Część III    /   * Część IV   /   * Część V 
  

 

……………………………….…… ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest 

wskazana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 

rejestrowych, oświadczam, że: 

1. *nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. *należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

 

 

 

 

Miejscowość i data…………………………………………………............................................... 

 

Podpis (imię, nazwisko)……………………………………………….……………........................ 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie). 

 

 

 

*  - niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

Warszawa, kwiecień 2020 r. 

znak sprawy: FS.ZPN.251.1.2020 

Załącznik Nr 3. do Formularza oferty 
...........................................  
(nazwa i adres Wykonawcy)

               

Wykaz usług - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Usługi wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie – tj. zrealizowano 2 usługi polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego dla: 

(wybrać odpowiednie części*) 

*Część I    /   * Część II   /   * Część III    /   * Część IV   /   * Część V 
a usługi zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

L.p. 
Przedmiot opracowanej 

dokumentacji 

Nazwa i adres odbiorcy 

dokumentacji 
Data wykonania  
Dokumentacji / Nadzoru 

Nazwa Podmiotu wykazującego 

spełnianie warunku 

Łączna wartość 

zaprojektowanych 
robót budowlanych 
wg. kosztorysu 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 Dokumentacja  

 
Nadzór Autorski 

 

  

2.   Dokumentacja  

 
Nadzór Autorski 

 

  

Na potwierdzenie kryteriów oceny ofert 

3.   Dokumentacja  

 
Nadzór Autorski 

 

  

4.   Dokumentacja  

 
Nadzór Autorski 

 

  

5.   Dokumentacja  

 
  



 

Warszawa, kwiecień 2020 r. 

znak sprawy: FS.ZPN.251.1.2020 

Nadzór Autorski 

 

W załączeniu dowody, które potwierdzają, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

...................................... , dnia .............                                                                                            

Podpis (imię, nazwisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie). 

 

UWAGA! 

Dokumentacje/Usługi wskazane w niniejszym wykazie winny odpowiadać Dokumentacjom/Usługom jakie wykazuje Projektant Koordynator w Formularzu 

uzupełniającym do Oferty  


