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Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0186/16 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap 
II

Tytuł

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
wykonaniem robót budowlanych - cz. I-III

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorach umów 
stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-03
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1 cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III
3. Oświadczenie o braku podstaw - zał. nr 2 cz. I i/lub II i/lub cz. III
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 2.1 cz. I i/lub II i/lub cz. III
5. Wykaz usług - zał. nr 3.1 cz. I
6. Wykaz usług - zał. nr 3.2 cz. II
7. Wykaz usług - zał. nr 3.3 cz. III
8. Wykaz osób - zał. nr 4.1 cz. I
9. Wykaz osób - zał. nr 4.2 cz. II
10. Wykaz osób - zał. nr 4.3 cz. III
11. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się - zał. nr 5 cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III
12. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - zał. nr 6 cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III
13. Wzór umowy - zał. nr 7.1 cz. I
14. Wzór umowy - zał. nr 7.2 cz. II
15. Wzór umowy - zał. nr 7.3 cz. III
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-12-03

Data ostatniej zmiany

2021-12-03

Termin składania ofert

2021-12-15 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
NIP: 8361328625

Osoby do kontaktu

Hubert Lachowski
tel.: +48 46 833-38-08
e-mail: h.lachowski@wodkan-skierniewice.com.pl

Mariusz Jędrychowicz
tel.: +48 46 833-38-08
e-mail: m.jedrychowicz@wodkan-skierniewice.com.pl

Anna Kołodziejek
tel.: +48 46 833-38-08
e-mail: a.kolodziejek@wodkan-skierniewice.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-III:
Część I - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”.
Zakres robót budowlanych, dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje m.in.:
1. Budynek Stacji Uzdatniania Wody (SUW) – przebudowa, rozbudowa, remont, termoizolacja; 
2. Zbiorniki magazynowe wody – przebudowa, remont;
3. Odstojnik wód popłucznych – remont; 
4. Poletko osadowe - rozbiórka istniejącego poletka; 
5. Komory technologiczne – rozbiórka istniejących komór;
6. Wylot do rzeki 43 – remont i odtworzenie w pierwotnym kształcie w konstrukcji żelbetowej;
7. Wylot do rzeki nr 43a – likwidacja, unieczynnienie i wyłączenie z eksploatacji;
8. Agregaty prądotwórcze – budowa 1 stanowiska agregatu;
9. Kontener ochrony – wykonanie/dostarczenie budynku kontenerowego o wymiarach w rzucie 3 x 
2,4 m, wysokość 2,4 m, 
10. Komora dechloracji – wykonanie żelbetowego, monolitycznego zbiornika jednokomorowego 
zamkniętego o wymiarach w rzucie 2 x 3 m i wysokości wewnętrznej 3,55 m; 
11. Przepompownia ścieków sanitarno-technologicznych – wykonanie całkowicie szczelnej 
przepompowni z polimerobetonu, Dw=2000 mm; 
12. Miejsce gromadzenia odpadów stałych – wykonanie na płycie betonowej altany śmietnikowej o 
wymiarach w rzucie – 2,06 x 3,05 m, wysokość 2,55 m.

W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na „Modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”.
Termin realizacji Umowy przez Wykonawcę: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Przekazanie 
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terenu budowy planowane jest na grudzień 2021 r.
Kopia podpisanej Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych zostanie 
przekazana wybranym w toku postępowania inspektorom w terminie do 7 dni od dnia podpisania 
Umowy przez Zamawiającego z wybranym inspektorem. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski został 
opisany w Dokumentacji Projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) 
w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24” stanowiącej załącznik nr 1.2 do SWZ – OPZ 
dokumentacja oraz w załączniku nr 1.1 do SWZ – OPZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach ogłoszonego przetargu dla zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy 
Waryńskiego 22/24”.

Wskazana wyżej dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego 
www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” - następnie w tabelarycznym zestawieniu 
ogłoszonych postępowań należy wybrać postępowanie z dnia 06.07.2021 r. pn. „Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24” lub bezpośrednio pod 
linkiem: https://wodkan-skierniewice.com.pl/przetargi/1706/OPZ.zip 

Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 23 miesiące od dnia 
podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega, że okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego może ulec 
zmianie w zależności od faktycznego okresu wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę 
robót budowlanych.

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie
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Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

•Doświadczenie zawodowe: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub 
kierownik budowy lub kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi 
obiektów kubaturowych.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

• Potencjał osobowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia oraz 
kwalifikacji:
� co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
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Opis

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca załączy 
do oferty:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
stanowiące załącznik nr 2 i 2.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, o którym mowa 
powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
• W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi załącznik nr 2 i 2.1 do Zapytania 
ofertowego).
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3.1 dla cz. I do Zapytania ofertowego;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.1 dla cz. I do Zapytania ofertowego.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Pozostałe dokumenty:
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1) Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 dla cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III do Zapytania ofertowego;
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 6 dla cz. I i/lub cz. II i/lub cz. 
III do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 5 
do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
• handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
• o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
• finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
• powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
• przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
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przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
niezależnie od siebie; 
e) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą 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, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie 
postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie środki w 
celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
f) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?
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TAK

Opis

kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%

cena oferowana minimalna brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

Część: 2

Tytuł części 2

Inspektor w specjalności inżynieryjnej drogowej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-III:
Część II - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”.
Zakres robót budowlanych,  dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje m.in.:
1. Istniejące drogi wewnętrzne i place – rozbiórka i wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni z 
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kostki betonowej. Dojazdy z kostki betonowej oraz z płyt drogowych ażurowych (podział zgodnie z 
rys. PZT-1, ZT-1); 
2. Opaski wokół obiektów, ciągów komunikacyjnych, włazów kanalizacyjnych - wykonanie z kostki 
betonowej.
Przewiduje się kolorystyczne zróżnicowanie nawierzchni dróg wewnętrznych (kolor grafitowy) od 
ciągów komunikacyjnych (kolor jasnoszary + elementy dekoracyjne). W strefie wejściowej należy 
ułożyć kostkę w sposób nawiązujący do elewacji budynku (wzory geometryczne). Za obrzeżami 
wypełnienia przestrzeni kruszywem ozdobnym odpowiedniej frakcji i kolory, nasadzenia + żwir lub 
kora lub kora kamienna.

W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na „Modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”. 
Termin realizacji Umowy przez Wykonawcę: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Przekazanie 
terenu budowy planowane jest na grudzień 2021 r. 
Kopia podpisanej Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych zostanie 
przekazana wybranym w toku postępowania inspektorom w terminie do 7 dni od dnia podpisania 
Umowy przez Zamawiającego z wybranym inspektorem. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski został 
opisany w Dokumentacji Projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) 
w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24” stanowiącej załącznik nr 1.2 do SWZ – OPZ 
dokumentacja oraz w załączniku nr 1.1 do SWZ – OPZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach ogłoszonego przetargu dla zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy 
Waryńskiego 22/24”.

Wskazana wyżej dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego 
www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” - następnie w tabelarycznym zestawieniu 
ogłoszonych postępowań należy wybrać postępowanie z dnia 06.07.2021 r. pn. „Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24” lub bezpośrednio pod 
linkiem: https://wodkan-skierniewice.com.pl/przetargi/1706/OPZ.zip 

Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 23 miesiące od dnia 
podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega, że okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego może ulec 
zmianie w zależności od faktycznego okresu wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę 
robót budowlanych.
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Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

• Doświadczenie zawodowe: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie, jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub 
kierownik robót branży inżynieryjnej drogowej nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie 
lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

• Potencjał osobowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia oraz 
kwalifikacji:
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� co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca załączy 
do oferty:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
stanowiące załącznik nr 2 i 2.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, o którym mowa 
powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
• W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi załącznik nr 2 i 2.1 do Zapytania 
ofertowego). 
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3.2 dla cz. II do Zapytania ofertowego;
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c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.2 dla cz. II do Zapytania ofertowego.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Pozostałe dokumenty:
1) Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 dla cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III do Zapytania ofertowego;
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 6 dla cz. I i/lub cz. II i/lub cz. 
III do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 5 
do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a)�będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
• handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
• o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
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25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
• finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
• powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
• przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
niezależnie od siebie; 
e) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą 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, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie 
postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie środki w 
celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
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f) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%

cena oferowana minimalna brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

Część: 3

Tytuł części 3

Inspektor w specjalności instalacyjnej elektrycznej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa
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Podkategoria

Usługi inne

Opis

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-III:
Część III - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonaniem robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w 
Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”.
Zakres robót budowlanych,  dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje m.in.:
1. Zwiększenie mocy przyłączeniowej SUW;
2. Budowę linii kablowych zasilających nN, zasilających SN, sterowniczych, pomiarowych nN i 
światłowodowych na terenie SUW;
3. Budowa stacjonarnego kontenerowego agregatu prądotwórczego zapewniającego pokrycie 
zapotrzebowania SUW na moc czynną szczytową;
4. Likwidacja 2 istniejących agregatów prądotwórczych 250kVA w obiekcie nr 2;
5. Wymiana rozdzielnicy SN 15kV;
6. Wymiana rozdzielnicy nN 0,23/0,4kV;
7. Wymiana transformatorów TR1 i TR2 w komorach transformatorowych;
8. Wymiana układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej;
9. Budowa wyłączników p.poż.;
10. Budowa kabla SN 15kV od złącza ZKSN do rozdzielni SN (przyłącze do linii 15kV 
„Skierniewice-Wodociągi”);
11. Wymiana odcinka istniejącego kabla SN od mufy MK1 do rozdzielni SN (przyłącze do linii     15kV 
„Polfer”);
12. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na zbiornikach magazynowych wody z 
doprowadzeniem wytworzonej energii elektrycznej do rozdzielnicy głównej nN;
13. Wymiana instalacji: teletechnicznej, oświetlenia pomieszczeń, gniazd wtykowych, zasilania 
urządzeń sanitarnych, zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi, wyrównawczej w 
budynku SUW oraz instalacji odgromowej na dachach budynku SUW;
14. Budowa instalacji telewizji przemysłowej na terenie i w wybranych pomieszczeniach SUW;
15. Budowa instalacji kontroli dostępu do zbiorników magazynowych wody i innych obiektów;
16. Wymiana instalacji: oświetlenia pomieszczeń, gniazd wtykowych, instalacji zasilania i sterowania 
urządzeniami technologicznymi, wyrównawczej w komorach zbiorników magazynowych wody;
17. Budowa instalacji odgromowej na dachach komór i zbiorników magazynowych wody;
18. Budowa instalacji zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi w komorach odstojnika 
wód popłucznych;
19. Budowa instalacji zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi w przepompowni 
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ścieków PS na terenie SUW;
20. Budowę systemu SCADA (serwera i stacji operatorskich) obejmującego urządzenia energetyczne 
i technologiczne, umożliwiającego monitoring pracy urządzeń oraz zdalne ręczne sterowanie; 
21. Wymiana instalacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych na terenie SUW,

W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na „Modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”.
Termin realizacji Umowy przez Wykonawcę: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 
Przekazanie terenu budowy planowane jest na grudzień 2021 r.
Kopia podpisanej Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych zostanie 
przekazana wybranym w toku postępowania inspektorom w terminie do 7 dni od dnia podpisania 
Umowy przez Zamawiającego z wybranym inspektorem. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski został 
opisany w Dokumentacji Projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) 
w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24” stanowiącej załącznik nr 1.2 do SWZ – OPZ 
dokumentacja oraz w załączniku nr 1.1 do SWZ – OPZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach ogłoszonego przetargu dla zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy 
Waryńskiego 22/24”.

Wskazana wyżej dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego 
www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” - następnie w tabelarycznym zestawieniu 
ogłoszonych postępowań należy wybrać postępowanie z dnia 06.07.2021 r. pn. „Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24” lub bezpośrednio pod 
linkiem: https://wodkan-skierniewice.com.pl/przetargi/1706/OPZ.zip 

Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 23 miesiące od dnia 
podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega, że okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego może ulec 
zmianie w zależności od faktycznego okresu wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę 
robót budowlanych.  

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

• Doświadczenie zawodowe: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub 
kierownik robót branży elektrycznej lub elektroenergetycznej nad robotami budowlanymi w zakresie 
budowy lub przebudowy lub remontu Stacji Uzdatniania Wody lub Oczyszczalni Ścieków.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

• Potencjał osobowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia oraz 
kwalifikacji:
� co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. 
jedn. Dz. U. 2020, poz. 1333, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.



Wygenerowano: 2021-12-03 14:30 Strona 19 / 22

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych - cz. I-III

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca załączy 
do oferty:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
stanowiące załącznik nr 2 i 2.1 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie, o którym mowa 
powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
• W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi załącznik nr 2 i 2.1 do Zapytania 
ofertowego). 
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3.3 dla cz. III do Zapytania ofertowego;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.3 dla cz. III do Zapytania ofertowego.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
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innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, dotyczy usług, w których 
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Pozostałe dokumenty:
1) Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 dla cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III do Zapytania ofertowego;
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące zał. nr 6 dla cz. I i/lub cz. II i/lub cz. 
III do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. nr 5 
do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
• handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
• o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
• finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
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• powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
• przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca  przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
c) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
d) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 
e) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poniżej, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą 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, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie 
postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie środki w 
celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał 
w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz 
wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert;
f) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego.
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Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%

cena oferowana minimalna brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-12-03 - data opublikowania

-> 2021-12-15 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


