
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się z treścią niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca ponosi ryzyko 

niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej  

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

      

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

POSTĘPOWANIE NA ZASADZIE KONKURENCYJNOŚCI 
 

prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. 

w Mokrej Prawej, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: 
 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – 
cz. I-V: 
Część I Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad 
wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie  
i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci 
wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”. 

Część II Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha  
i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”. 

Część III Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków  
w ulicy Działkowej w Skierniewicach”. 

Część IV Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad 
wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i 
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej  
w Skierniewicach”. 

 Część V Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Kolbego  
w Skierniewicach”. 

nr sprawy: ZS/001/R/U/JRP/22 
 
 
Zamówienie ogłoszono: 
 w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
 na stronie internetowej Zamawiającego: www.wodkan-skierniewice.com.pl 
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Prezes Zarządu 

Jacek Pełka 
 

Mokra Prawa, dnia:  27.01.2022 r. 
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  
 

Zamawiający: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. 
Adres: 96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30 
NIP: 836-13-28-625 
Wpisany pod nr KRS: 0000153424 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl  
Adres strony internetowej:  www.wodkan-skierniewice.com.pl 
Numer telefonu:   (46) 833-38-08; (46) 833-25-19 
Numer faksu:    (46) 833-46-68 
Godziny urzędowania:  od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia (cz. I-V) 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określoną w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

2. W przedmiotowym postępowaniu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udzielania 
zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej ,,Regulaminem”, a w zakresie 
przez niego nieuregulowanym zasady określone w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia (cz. I-V) 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem 
robót budowlanych – cz. I-V:  
Część I - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad 
wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. 
Starbacicha w Skierniewicach”. 
Część II - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie  
i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej  
w ul. Starbacicha w Skierniewicach”. 
Część III - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie  
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i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej  
w Skierniewicach”. 
Część IV - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad 
wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”. 
Część V - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie  
i budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Kolbego w Skierniewicach”. 
 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Dla części I-II 
W dniu 02.04.2021 r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych na „Zaprojektowanie  
i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej  
w ul. Starbacicha w Skierniewicach”. 
Termin realizacji Umowy przez Wykonawcę: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
Obecnie trwa faza opracowywania dokumentacji projektowej. Zgodnie z przedłożonym przez 
Wykonawcę Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym rozpoczęcie robót budowlanych przedmiotu 
umowy planowane jest na styczeń 2022 r.   
Kopia podpisanej Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych zostanie 
przekazana wybranemu w toku postępowania inspektorowi branży elektrycznej oraz inspektorowi 
branży drogowej w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego z wybranymi  
inspektorami.  
 
Dla części III-IV 
W dniu 02.03.2021 r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych na „Zaprojektowanie  
i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej  
w Skierniewicach”. 
Termin realizacji Umowy przez Wykonawcę: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
Obecnie trwa faza opracowywania dokumentacji projektowej. Zgodnie z przedłożonym przez 
Wykonawcę Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym rozpoczęcie robót budowlanych planowane 
jest na luty 2022 r.  
Kopia podpisanej Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych zostanie 
przekazana wybranemu w toku postępowania inspektorowi branży drogowej oraz inspektorowi 
branży elektrycznej w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego  
z wybranymi  inspektorami.  
 

Dla części V 
W dniu 12.01.2022 r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót budowlanych na „Zaprojektowanie  
i budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kolbego w Skierniewicach”. 
Termin realizacji Umowy przez Wykonawcę: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
Obecnie trwa faza opracowywania dokumentacji projektowej. Zgodnie z przedłożonym przez 
Wykonawcę Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym rozpoczęcie robót budowlanych planowane 
jest na maj/czerwiec 2022 r.  
Kopia podpisanej Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych zostanie 
przekazana wybranemu w toku postępowania inspektorowi branży drogowej w terminie do 7 dni od 
daty podpisania Umowy przez Zamawiającego z wybranym inspektorem.  
 
Przedmiot Zamówienia obejmuje: 
Część I Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności-instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad 



  

wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i 
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci 
wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”.   
Nadzór będzie sprawowany podczas robót związanych z budową dwóch przepompowni ścieków. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz 
sieci wodociągowej w ul. Starbacicha”- załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” → następnie na dole strony 
należy wybrać zakładkę „Postępowania archiwalne” → następnie należy wybrać informację nad 
tabelką „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” oświadcza,  że wszelkie szczegółowe 
informacje...” → następnie „Przetargi” →  
i w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać zamówienie z dnia 
31.12.2020 r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha  
i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”. 
 
Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć:  
1) Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.); 
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian  

w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności 
przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; 

3) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań; 

4) Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

5) Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego; 

6) Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od otrzymania 
wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

7) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych do 
akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania  
w budownictwie; 

8) Udział w naradach technicznych/koordynacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia spraw  
i problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez 
Wykonawcę robót budowlanych; 

9)  Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 razy w tygodniu  
(z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego 
minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego; 

10) Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 

11) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  
w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego; 

12) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania  
w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

13) Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót; 

http://www.wodkan-skierniewice.com.pl/


  

14) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych; 

15) Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych; 

16) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych; 

17) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową; 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych  
i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych; 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych 
zasad BHP; 

20) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy; 

21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót  
wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie 
wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

22) Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych,  
a także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek; 

23) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego; 

24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych; 
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją 
Zadania;  

27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych. 

 
Część II Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków 
oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach” 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz 
sieci wodociągowej w ul. Starbacicha”- załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” → następnie na dole strony 
należy wybrać zakładkę „Postępowania archiwalne” → następnie należy wybrać informację nad 
tabelką „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” oświadcza, że wszelkie szczegółowe 
informacje...” → następnie „Przetargi” →  
i w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać zamówienie z dnia 
31.12.2020 r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha  
i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”. 

http://www.wodkan-skierniewice.com.pl/


  

 
Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć: 
1)   Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.); 
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian  

w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności 
przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; 

3) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań; 

4) Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

5) Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego; 

6) Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od otrzymania 
wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

7)   Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania  
w budownictwie; 

8) Udział w naradach technicznych/koordynacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia spraw  
i problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez 
Wykonawcę robót budowlanych; 

9)  Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży inżynieryjnej drogowej w takich 
odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 
razy w tygodniu (z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć 
do niezbędnego minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego; 

10) Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 

11) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  
w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego; 

12) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania  
w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

13) Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót; 
14) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych; 

15) Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowalnych; 

16) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych; 

17) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową; 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych; 



  

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych 
zasad BHP; 

20) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy; 

21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót  
wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie 
wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

22) Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych,  
a także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek; 

23) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego; 

24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych; 
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją 
Zadania;  

27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych. 

 
Część III Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy 
Działkowej w Skierniewicach”. 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej 
w Skierniewicach” - załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego.  
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” → następnie na dole strony 
należy wybrać zakładkę „Postępowania archiwalne” → następnie należy wybrać informację nad 
tabelką „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” oświadcza, że wszelkie szczegółowe 
informacje...” → następnie „Przetargi” →  
i w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać zamówienie z dnia 
15.12.2020 r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków  
w ulicy Działkowej w Skierniewicach”. 
 
Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć:  
1)   Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.);  
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian  

w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności 
przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; 

3) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań; 

4) Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

5) Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego; 

6)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

http://www.wodkan-skierniewice.com.pl/


  

7)   Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania  
w budownictwie; 

8) Udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów technicznych 
objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych; 

9)  Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży inżynieryjnej drogowej w takich 
odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 
razy w tygodniu (z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć 
do niezbędnego minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego; 

10) Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 

11) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  
w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego; 

12) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania  
w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

13) Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót; 
14) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych; 

15) Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowalnych; 

16) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych; 

17) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową; 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych; 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych 
zasad BHP; 

20) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy; 

21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót  
wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie 
wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

22) Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych,  
a także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek; 

23) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego; 

24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych; 
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 



  

budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją 
Zadania;  

27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych. 

 
Część IV Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności-instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad 
wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i 
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w 
Skierniewicach”. 
 Nadzór będzie sprawowany podczas robót związanych z budową przepompowni ścieków. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej  
w Skierniewicach” - załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego.  
Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” → następnie na dole strony 
należy wybrać zakładkę „Postępowania archiwalne” → następnie należy wybrać informację nad 
tabelką „Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” oświadcza, że wszelkie szczegółowe 
informacje...” → następnie „Przetargi” →  
i w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać zamówienie z dnia 
15.12.2020 r. pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków  
w ulicy Działkowej w Skierniewicach”. 
 
Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć:  
1)   Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.);  
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian  

w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności 
przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; 

3) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań; 

4) Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

5) Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego; 

6) Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od otrzymania 
wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

7)   Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania  
w budownictwie; 

8) Udział w naradach technicznych/koordynacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia spraw  
i problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez 
Wykonawcę robót budowlanych; 

9)  Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży instalacyjnej  w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 razy w tygodniu  
(z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego 
minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego; 

10) Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 
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11) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  
w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego; 

12) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania  
w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

13) Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót; 
14) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych; 

15) Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowalnych; 

16) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych; 

17) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową; 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych; 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych 
zasad BHP; 

20) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy; 

21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót  
wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie 
wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

22) Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych,  
a także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek; 

23) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego; 

24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych; 
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją 
Zadania;  

27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych. 

 
Część V    Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Kolbego  
w Skierniewicach” 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” pn. 
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kolbego” - załącznik nr 
1.2 do Zapytania ofertowego .  



  

Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” → następnie w 
tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać zamówienie z dnia 08.10.2021 r. 
pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kolbego  
w Skierniewicach”. 
 
Do podstawowych czynności i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć: 
1)   Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (tekst. jedn. Dz. U.2020, poz. 1333, z późni. zm.);  
2)  Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian  

w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, konieczności 
przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; 

3) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań; 

4)  Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadania inwestycyjnego, terenem budowy, jego 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

5) Udział w czynnościach przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez 
Zamawiającego; 

6)  Stawianie się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – niezwłocznie od 
otrzymania wezwania lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;   

7)   Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania  
w budownictwie; 

8) Udział w naradach technicznych/koordynacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia spraw  
i problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w trakcie realizacji robót przez 
Wykonawcę robót budowlanych; 

9)   Obecność na placu budowy w trakcie realizacji robót branży inżynieryjnej drogowej w takich 
odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż minimum 2 
razy w tygodniu (z wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć 
do niezbędnego minimum) oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego; 

10)Bieżąca kontrola realizacji Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 

11) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  
w budownictwie oraz niezgodnych z wymogami Zamawiającego; 

12) Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji 
zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz, w celu wykorzystania  
w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

13) Prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z  odbiorami i zakończeniem robót; 
14) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych; 

15)  Udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym przedmiotu Umowy  zawartej  przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowalnych; 

16) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych; 

17) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót usunięcia wad i usterek, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie 
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wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową; 

18) Udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub 
zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych; 

19) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych 
zasad BHP; 

20) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy; 

21) Sprawdzanie badań materiałów na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy robót  
wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz w razie konieczności żądanie 
wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

22) Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i naprawczych,  
a także poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek; 

23) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 
Dokumentacji powykonawczej przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego; 

24)  Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych; 
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 
26) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w  Umowie na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane z Wykonawcą robót 
budowlanych, które będą konieczne do prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją 
Zadania;  

27) Godziny pracy Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy  Wykonawcy robót 
budowlanych. 

 
Zamówienie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno– ściekowej w mieście 
Skierniewice – etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 
 
IV. Ochrona danych osobowych (cz. I-V) 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(Dz. U. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

„WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30 , 96-100 Skierniewice, 
2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. jest Pan 

Marek Maszewski; e-mail iod@wodkan-skierniewice.com.pl , tel. 46 833 38 08 wew. 39, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego na zasadzie konkurencyjności; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku 
zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przechowywane przez cały 
okres trwania projektu; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  



  

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.  
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 
* 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. 
 

V. Informacje na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych, 
możliwości składania ofert wariantowych oraz możliwości udzielenia zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług (cz. I-V) 
 
1. Zamówienie składa się z 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą  

z 5 części oddzielnie. Każda z tych części będzie podlegała odrębnej ocenie.   
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień na 
usługi polegających na powtórzeniu podobnych usług. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia (cz. I-V) 
 

Dla Części I 
1. Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 3 miesiące.  
2. Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: czerwiec 2022 r. 
      Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 

faktycznego rozpoczęcia prac przy przepompowni ścieków przez Wykonawcę robót budowlanych.  
3. Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: sierpień 2022 r. 

Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.   

 
Dla Części II 
1. Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 7 miesięcy.  
2. Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: luty 2022 r. 



  

Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Faktycznym 
terminem rozpoczęcia pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego będzie data przejęcia Terenu 
Budowy przez Wykonawcę robót budowlanych.  

3.  Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: sierpień 2022 r.   
 Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie 
od faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.   

 
Dla Części III 
1. Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego:  5 miesięcy. 
2. Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: marzec 2022 r.    

Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Faktycznym 
terminem rozpoczęcia pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego będzie data przejęcia Terenu 
Budowy przez Wykonawcę robót budowlanych.  

3. Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: lipiec 2022 r.   
Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.   

 
Dla Części IV 
1. Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 3 miesiące. 
2. Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: kwiecień 2022 r. 
      Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 

faktycznego rozpoczęcia prac przy przepompowni ścieków przez Wykonawcę robót budowlanych.  
3. Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: czerwiec 2022 r. 

Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.   

 
Dla Części V 
1. Planowany okres pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego: 4 miesiące. 
2. Planowany termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego: wrzesień 2022 r. 
      Zamawiający zastrzega zmianę terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 

faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Faktycznym 
terminem rozpoczęcia pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego będzie data przejęcia Terenu 
Budowy przez Wykonawcę robót budowlanych.  

3. Planowany termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: grudzień 2022 r. 
Zamawiający zastrzega zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, zależnie od 
faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.   

 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
(cz. I-V) 

 

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, 
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 niniejszego Zapytania ofertowego. 

 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 



  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
– Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: 
 

Dla cz. I i IV przedmiotu zamówienia 
 

 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 sieci.  
 Potencjał osobowy: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobę 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. 

 
Dla cz. II, III i V przedmiotu zamówienia 

 
 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.    
 Potencjał osobowy: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (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. 

 
UWAGI: 

 Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych.  

 Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach 
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 



  

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz art. 20a ust. 1 ustawy  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

 W zakresie potencjału osobowego – osoby proponowane na poszczególne stanowiska powinny 
biegle władać językiem polskim lub dysponować kompetentnym tłumaczem we wszystkich 
godzinach pracy. 

 W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 
walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla 
danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

2. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 lit. a) Zapytania ofertowego, składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
(Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do 
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 
umocowania. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby należycie uprawnione do 
reprezentacji każdego z partnerów. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (Liderem) był jeden  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika 
(Lidera). 

5) Ustanowiony pełnomocnik (Lider) winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań  
i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 
występowania w realizacji kontraktu. 

6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji  
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 
z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  zamówienia mogą polegać na zdolnościach 
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

8) W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są  
do dołączenia do oferty oświadczenia dla cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III i/lub cz. IV i/lub cz. 
V przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do Zapytania ofertowego), z którego wynikać będzie, 
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

9) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa  
w pkt 2 ppkt 1) niniejszego rozdziału. 

 



  

3. Informacja dla Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,  
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, potwierdzające, 
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi zał. nr 7.1 cz. I i/lub 7.2 cz. II i/lub 7.3 cz. III i/lub 7.4 
cz. IV i/lub 7.5 cz. V do Zapytania ofertowego. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3) powyżej, 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,  pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy. 

6) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot  innym podmiotem lub podmiotami, albo wykazał, 
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on  
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

9) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 Zapytania 
ofertowego, 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, zgodnie  
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VIII pkt 1 Zapytania ofertowego. 

 



  

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w tym  
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (cz. I-V) 

 
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
załączy do oferty: 
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 i 3.1 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 3 i 3.1 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 4.1 dla cz. I i/lub 4.2 dla cz. II i/lub 4.3 dla cz. 
III i/lub 4.4 dla cz. IV i/lub 4.5 dla cz. V 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 5.1 dla cz. I i/lub 5.2 dla cz. 
II i/lub 5.3 dla cz. III i/lub 5.4 dla cz. IV i/lub 5.5 dla cz. V 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 2 dla cz. I-V 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 7.1 cz. I i/lub 7.2 cz. II 
i/lub 7.3 cz. III i/lub 7.4 cz. IV i/lub 7.5 cz. V do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy); 

4) oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia stanowiące zał. 
nr 6 dla cz. I-V do Zapytania ofertowego, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy); 

5) pełnomocnictwo/upoważnienie (jeżeli dotyczy). 
 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny (cz. I-V) 
 

1. Cena za cały przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. 
U. 2019 r. poz. 1145) Kodeks cywilny w art. 632 § 1 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco: 
„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac.” 

2. Wykonawca w Formularzu ofertowym zał. nr 2 do Zapytania ofertowego dla cz. I-V poda cenę 
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka 
podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). 

3. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym  
w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

4. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona 
cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona  
z zastosowaniem reguł matematycznych. 

5. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 
6. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na cały okres obowiązywania umowy i nie 

będzie podlegała zmianom, oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz okoliczności 
szczegółowo określonych we wzorze umowy. 

7. W przypadku Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie 
przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i który w Formularzu ofertowym poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie 
oceny i porównywania ofert doliczy do ceny oferowanej podatek od towarów i usług VAT (lub cło). 
Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą ma obowiązek rozliczyć. 

8.1 W Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania ofertowego dla cz. I - V, wykonawca 
ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 



  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie.  

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorach 
umów. 

 
X. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji 
za spełnienie danego kryterium oceny ofert (cz. I-V) 
 
1. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej dla cz. I-V będzie stosował 

następujące kryteria: 
a) kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100% 

 
2. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny 
[według wzoru] 

,,cena brutto oferty” 100% 100 
cena oferowana minimalna brutto 

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

 
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów biorąc pod 

uwagę kryterium ,,cena brutto oferty”, spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (cz. I-V) 
 

1. Podpisaną ofertę (wraz z załącznikami) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
07.02.2022 r. do godz. 12:00, na adres e-mail: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl lub za 
pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
(pliki powinny być załączone w formacie umożliwiającym ich odczytanie u Zamawiającego np. 
pdf.) 

Uwaga: Oferty należy złożyć tylko na jeden z powyższych adresów. Oferty złożone na inny niż 
wskazany powyżej adres, złożone jednocześnie na kilka adresów lub złożone w sposób inny niż 
opisany w Zapytaniu ofertowym (np. w formie papierowej) nie będą rozpatrywane.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 niniejszego rozdziału zostanie odrzucona. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2022 r. o godz. 12:15. Otwarcie ofert jest niejawne. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wodkan-

skierniewice.com.pl informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
2) cenach zawartych w ofertach. 

mailto:przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wodkan-skierniewice.com.pl/
http://www.wodkan-skierniewice.com.pl/


  

3) kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

XII. Wadium (cz. I-V) 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (cz. I-V) 
 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

XIV. Termin związania ofertą (cz. I-V) 
 

1. Zamawiający ustalił, że Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, 
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli dotyczy). 
 

XV. Zaliczki (cz. I-V) 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XVI. Podwykonawstwo (cz. I-V) 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 dla cz. I -V do Zapytania ofertowego, części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (o ile są mu wiadome na tym etapie) firm 
Podwykonawców.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części  zamówienia.  

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu zamówienia 
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych  
w Umowie o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub ich pracowników oraz innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu 
zamówienia, jak za własne działania lub zaniechania. 
 



  

XVII. Tajemnica przedsiębiorstwa (cz. I-V) 
 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że mogą być one 
udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w rozdz. XI pkt 5 Zapytania ofertowego.  

2. Zamawiający zaleca, aby wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, złożone zostały w osobnym pliku o nazwie „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

3. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca. 
4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
 

XVIII. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie oferty, oferta z rażąco niską ceną, unieważnienie 
postępowania o udzielenie zamówienia (cz. I-V) 

 

1. Wykluczenie Wykonawcy: 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku 
zaistnienia przesłanek określonych w rozdziale VII pkt 1 ppkt 1) Zapytania ofertowego oraz który 
nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) została złożona po terminie składania ofert; 
2) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego; 
3) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub niespełniającego warunków 

udziału w postępowaniu; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
7) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa  

w rozdz. XXII pkt 3 lit. c) Zapytania ofertowego; 
8) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
9) Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą (jeżeli jego wniesienia żądano); 
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

3. Oferta z rażąco niską ceną: 
1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, lub 
ich istotnych części składowych w szczególności w zakresie: 
a) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 
b) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 

związanych z realizacją robót budowlanych; 



  

c) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 
d) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) 
lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane 
zamówienie; 

e) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej; 

f) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

g) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
h) wypełnienia obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy. 
3) Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami 
nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

 

4. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia: 
1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty; 
b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 
c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu  najkorzystniejszej oferty; 

d) w przypadkach, o których mowa w rozdziale X pkt 5 Zapytania ofertowego, zostały złożone 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

g) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
uchylił się (odstąpił) od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
z uwzględnieniem rozdz. XXV pkt 6 Zapytania ofertowego; 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z przyczyn innych niż 
określone w pkt 4 ppkt 1) powyżej. 

3) Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych,  do unieważnienia  
w części postępowania o udzielenie zamówienia zapisy pkt 4 ppkt 1) i 2) stosuje się 
odpowiednio. 

4) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie. 

5) Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania również na stronie 
internetowej: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz na swojej stronie 
internetowej: www.wodkan-skierniewice.com.pl. 
 

XIX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby wyznaczone do 
kontaktu z Wykonawcami (cz. I-V) 

 



  

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną, winny być kierowane na adres: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl . 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski 
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej 
podany przez Wykonawcę została mu doręczona, w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z jej treścią. 

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
a) w sprawach merytorycznych: 

Imię i Nazwisko: Mariusz Jędrychowicz 
Telefon:  +48 (46) 833-38-08 wew. 48 lub (46) 833-25-19 

Uwaga: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 800 - 1400 z wyłączeniem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

b) w sprawach proceduralnych: 
Imię i Nazwisko: Hubert Lachowski  
Telefon:  + 48 (46) 833-38-08 wew. 110, 43 lub (46) 833-25-19 
lub 
Imię i Nazwisko: Monika Furgał   
Telefon:  +48 (46) 833-38-08 wew. 111, 43 lub (46) 833-25-19 

Uwaga: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 800 - 1400  z wyłączeniem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

 

XX. Opis sposobu przygotowania oferty, zmiana lub wycofanie oferty (cz. I-V) 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VIII Zapytania ofertowego. 
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z danych ujawnionych we właściwym rejestrze 
(np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), to do 
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające należyte 
umocowanie danej osoby do reprezentacji Wykonawcy.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Wszystkie strony powinny być ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w których Wykonawca 

naniósł zmiany powinny być przez niego parafowane. 
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca 

wykorzystanie wzorów załączników przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie 
w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, 
co do treści z załącznikami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy 
dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 
zostaną odrzucone. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 
terminu składania ofert: 
a) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje, 

mailto:przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl


  

b) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą 
konieczność wymiany czy też przesłania nowych dokumentów - Wykonawca dokumenty te 
winien przesłać wraz ze złożonym oświadczeniem o zmianie oferty. 

8. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert. 

 

XXI. Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, zmiany Zapytania ofertowego (cz. I-V) 
 

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego: 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyżej. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz na swojej stronie internetowej: 
www.wodkan-skierniewice.com.pl. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią 
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszego Zapytania ofertowego. 
Zmiany Zapytania ofertowego: 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz na swojej stronie internetowej: 
www.wodkan-skierniewice.com.pl. 

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania 
ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację  
o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści: 
- na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz  
- na swojej stronie internetowej: www.wodkan-skierniewice.com.pl. 

 

XXII. Tryb oceny ofert (cz. I-V) 
 

1. Wezwanie do uzupełnienia 
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdz. VIII Zapytania 
ofertowego lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
2. Wyjaśnienie treści ofert: 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz załączonych do nich oświadczeń lub dokumentów. Niedopuszczalne 
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 



  

oraz, z zastrzeżeniem treści pkt 3 niniejszego rozdziału, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

 
3. Poprawa omyłek 

Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. c) powyżej, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie 
jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki. 

  
XXIII. Informacje o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu (cz. I-V) 

 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XXIV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania (cz. I-V) 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  
- podając uzasadnienie. 

2. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie 
zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający zamieszcza informację o wyniku postępowania na stronie internetowej: 
 - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz  
 - na swojej stronie internetowej: www.wodkan-skierniewice.com.pl. 

 

XXV. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy (cz. I-V) 
 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich należyte umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
4. Zawarcie umowy nastąpi według wzorów Zamawiającego załączonych do niniejszego Zapytania  

ofertowego. 
5. Postanowienia ustalone we wzorach umów nie podlegają negocjacjom. 



  

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 
Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów według określonych kryteriów oceny ofert. 
 

XXVI. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia (cz. I-V) 

 
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia dla cz. I - V zostanie zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie zgodnie z załączonymi wzorami 

umów dla cz. I - V do niniejszego Zapytania ofertowego, z uwzględnieniem danych zawartych  
w ofercie. 

3. 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. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania 
ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złożonej ofercie. 

 

XXVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
(cz. I-V) 

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, będą dokonywane wyłącznie w złotych PLN, 

bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.  
 

XXVIII. Procedura  odwoławcza (cz. I-V) 
 

1. Wykonawca może powiadomić Zamawiającego o czynności przez niego podjętej  
w przedmiotowym postępowaniu, która w ocenie Wykonawcy, jest niezgodna z „Wytycznymi 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” lub 
Zapytaniem Ofertowym, lub o zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ww. dokumentów. 

2. Powyższą informację należy przekazać Zamawiającemu w przeciągu trzech dni od zaistnienia 
zdarzenia, którego informacja dotyczy. Informacja może zostać przekazana w sposób określony  
w rozdz. XIX Zapytania ofertowego. 

3. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń Wykonawcy, Zamawiający powtarza czynność lub 
dokonuje czynności zaniechanej. 

 

XXIX. Załączniki do Zapytania ofertowego (cz. I-V) 
 

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego Zapytania ofertowego są: 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) pn.: „Zaprojektowanie  

i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci 
wodociągowej w ul. Starbacicha” stanowiący zał. nr 1 do Zapytania ofertowego. Dokumentacja 
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi, postępowanie  
z dn. 31.12.2020 r. 

2. Opis Przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) pn.: „ Zaprojektowanie  
i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Działkowej  



  

w Skierniewicach” stanowiący zał. nr 1.1 do Zapytania ofertowego. Dokumentacja zamieszczona 
jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi, postępowanie z dn. 15.12.2020 
r. 

3. Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) pn.: „ Zaprojektowanie  
i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kolbego” stanowiący zał. nr 1.2 do 
Zapytania ofertowego. Dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego  
w zakładce przetargi, postępowanie z dn. 08.10.2021 r. 

4. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 cz. I - V, 
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia – załącznik nr 3 i 3.1 cz. I - V, 
6. Wykaz usług – załącznik nr 4.1 cz. I i/lub 4.2 cz. II i/lub 4.3 cz. III i/lub 4.4 cz. IV i/lub 4.5 cz. V, 
7. Wykaz osób – załącznik nr 5.1 cz. I i/lub 5.2 cz. II i/lub 5.3 cz. III i/lub 5.4 cz. IV i/lub 5.5 cz. V, 
8. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)  

– załącznik nr 6 cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III i/lub cz. IV i/lub cz. V, 
9. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 7.1 cz. I i/lub 7.2 cz. II i/lub 

7.3 cz. III i/lub 7.4 cz. IV i/lub 7.5 cz. V, 
10. Wzór umowy – załącznik nr 8.1 cz. I i/lub 8.2 cz. II i/lub 8.3 cz. III i/lub 8.4 cz. IV i/lub 8.5 cz. V. 


