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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)
NA USŁUGI

Inżynier Kontraktu dla „Termomodernizacji  budynków użyteczności 

publicznej w gminie Ożarów”. 

Specyfikacja niniejsza zawiera:

Lp.
Oznaczenie 

Części
Nazwa Części

1. Część 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2. Część 2 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
3. Część 3 Opis przedmiotu zamówienia

Ilekroć w SIWZ powoływane są przepisy – dotyczy to przepisów prawa polskiego. W przypadku,  
jeżeli powołane przepisy ulegną zmianie lub zostaną zastąpione nowymi przepisami – stosowane 
będą odpowiednio przepisy znowelizowane lub nowe stosownie do postanowień zawartych w tych 
przepisach. 

Zamawiający: 

Gmina Ożarów

Reprezentowana przez

Burmistrza Ożarowa
Mechanizm Finansowy EOG

Adres:

Ul. Stodolna 1, 27-530 

Ożarów

tel.015 86-10-700 do 702 /fax 015 86-11-136
www.ozarow.pl

www.bip.ozarow.pl
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Ożarów w imieniu której działa Burmistrz Ożarowa
ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów

2.Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określone w art. 11 ust.8 Ustawy.

3.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi Inżyniera w ramach zadania 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów” 
finansowanego z środków EOG i Gminy Ożarów.

Przedmiot zamówienia, zdefiniowany według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod główny 74.23.10.00-7
  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części 3 niniejszej 
SIWZ.

4.Informacja o zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5.Informacja na temat zamówień częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Informacja o składaniu ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  z wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia.
Termin  wykonania  zamówienia:  21  miesięcy liczone  od  dnia  podpisania  umowy  z 
Wykonawcą. 

8.Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.

1.   Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  muszą  spełniać  niżej  wymienione 
dokumenty celem ich potwierdzenia:
           1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
            odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są 
przedłożyć  następujące  dokumenty  (w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie 
niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  w  ofercie  muszą  być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
a)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o wpisie  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert;
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2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są 

przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

niniejszego zamówienia  przez dwóch lub więcej  Wykonawców w ofercie  muszą być 

złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

a) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 

i  społeczne,  lub  zaświadczeń,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 

odroczenie  lub rozłożenie  na raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania  się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

zamówienia  oceniana  będzie  ich  łączna  wiedza,  doświadczenie  oraz  dyspozycja 

potencjałem technicznym i osobami.

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) w okresie ostatnich trzech lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać co 

najmniej  jedną  usługę  pełnienia  funkcji  Inżyniera/Inwestora  Zastępczego  o 

wartości co najmniej 50 000 zł, na kontrakcie obejmującym roboty budowlane.

W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są 

przedłożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 

przez  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  w ofercie  muszą  być  złożone  przedmiotowe 

dokumenty dla Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek):

- wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały 

wykonane  należycie.  Wykaz  powinien  być  sporządzony  według  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.

b) wskazać  do  wykonania  niniejszego  zamówienia  następujące  osoby  wraz  z 

informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,  a 

także zakresu wykonywania przez nich czynności:
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• Ekspert nr 1 Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) posiadający:

- wykształcenie techniczne, ekonomiczne, prawnicze,

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,

- doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezyden-

ta na jednym kontrakcie obejmującym roboty budowlane, zrealizowanym w 

oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub równoważne, współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej,

• Ekspert nr 2 Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

posiadający:

- wykształcenie techniczne,

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,

- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych 

na  jednym  kontrakcie  obejmującym  roboty  budowlane  w  zakresie 

budowy/rozbudowy obiektu budowlanego,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograni-

czeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

• Ekspert nr 3 Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej posiadający:

- wykształcenie techniczne,

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,

- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych 

na jednym kontrakcie obejmującym roboty w zakresie instalacji sanitarnej 

w obiekcie budowlanym,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno-

ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-

cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

• Ekspert nr 4 Specjalista ds. rozliczeń – posiadający:

- wykształcenie minimum średnie,

- doświadczenie w prowadzeniu obmiarów i analizy kosztów budowy, na co 

najmniej jednym kontrakcie na roboty budowlane, współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej.
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UWAGA:  

Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie przez 1 osobę funkcji Eksperta w kilku 

wymienionych  powyżej  funkcjach,  pod  warunkiem  jednoczesnego  posiadania 

odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i uprawnień. Powyższe dotyczy również 

Eksperta nr 1.

UWAGA:

Zamawiający  żąda  zapewnienia  przez  Wykonawcę  co  najmniej  jednej  osoby biegle 

posługującej się językiem angielskim. (oświadczenie Wykonawcy sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW)

W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są 

przedłożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna zdolność):

- wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,

- kserokopię  dokumentów  stwierdzających,  że  osoby  wskazane  w  pkt.  8.1. 3) b) 

niniejszej IDW, które będą wykonywać zamówienie:

 przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z art.12 ustawy 

Prawo budowlane zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim 

terminem ważności,

 posiadają wymagane prawem uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym 

do wykonania zamówienia.

4)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniej-

szego zamówienia.

W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są 

przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia,  może  być  ono  złożone  wspólnie  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  przy  czym  winno  ono  być 

podpisane przez każdego z tych wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego 

do  reprezentowania  ich  w postępowaniu  lub  reprezentowania  ich  w postępowaniu  i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego):

a) oświadczenie,  sporządzone  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr 2 do 

niniejszej IDW.

b) przed  podpisaniem  umowy  Zamawiający  będzie  żądał  przedstawienia  polisy  lub 
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innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

5)spełniać warunki udziału w postępowaniu 

W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawcy  zobowiązani  są 

przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia,  może  być  ono  złożone  wspólnie  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  przy  czym  winno  ono  być 

podpisane przez każdego z tych wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego 

do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  lub  reprezentowania  ich  w postępowaniu  i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego):

a) oświadczenie,  sporządzone  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr 2 do 

niniejszej IDW.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ppkt. 8.1.1)a), 8.1.2)a) niniejszej IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 

zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 8.2.1)a) niniejszej IDW, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 

w ppkt. 8.1.2)a) niniejszej IDW, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.2.1)a), b) i c) niniejszej 

IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. 8.3 stosuje się odpowiednio.

5. Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 
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oryginałem przez wykonawcę.

6. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 

dokumentu,  gdy  złożona  przez  wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.

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

poświadczonym przez wykonawcę.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają do oferty 

ustanowione pełnomocnictwo.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą,  przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,  są  zobowiązani 

przyjąć formę prawną: konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu przed 

podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

9.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych wa-

runków, zgodnie z zapisami punktu 8 niniejszej IDW. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubie-

gający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowa-

nia ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Od momentu otwarcia ofert wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełno-

mocnikiem, dlatego należy prawidłowo wypełnić punkt 3 Formularza Oferty.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uzna-

na za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem 

umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię sto-

sownej umowy cywilno-prawnej (umowa Konsorcjum). Umowa ta powinna określać: za-

kres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy z Zamawiającym, termin 

związania umową, na czas nie krótszy niż czas wynikający z Umowy z Zamawiającym, 

wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie reali-

zacji przedmiotu Umowy.
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10.   Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przeka-

zywania oświadczeń lub dokumentów; Osoby uprawnione do porozumiewa-

nia się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz  infor-

macje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. Zamawiający oświad-

cza, że nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

2. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:

Urząd Miasta i Gminy Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów

3. Strony uznają, że pismo wpłynęło w określonym terminie, jeżeli:

- zostało złożone osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów, ul. Stodolna 1, 27- 

530 Ożarów lub 

- wpłynęło za pośrednictwem usług operatora pocztowego/kuriera itp. do Urzędu Mia-

sta i Gminy Ożarów

- lub zostało przekazane za pomocą faksu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przeka-

zują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła ten fakt pisemnie.

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Paweł   Rędziak, tel.015 86-10-700 do 702 /fax 015 86-11-136

11.Wadium       
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku po-

stępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny (brutto) podanej w 

ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umo-

wy najpóźniej przed podpisaniem Umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wyko-

nawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
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a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2)Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachu-

nek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ożarowie

Nr konta 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001

3)Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniej-

szone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na ra-

chunek bankowy Wykonawcy. 

4)Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpo-

wiednio treść pkt. 11.2.2) niniejszej IDW.

5)Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert sto-

sownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy pzp.

6)Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 usta-

wy pzp.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  w  wysokości  70%  wysokości  zabezpieczenia,  w 

terminie 30 dni od dnia wystawienie Świadectwa Przejęcia (odbioru robót wykonawcy).

2) 30% zabezpieczenia,  Zamawiający zwróci  Wykonawcy,  w piętnastym dniu po  upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

13.Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą , z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
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związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniej-

szego zamówienia publicznego
Wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją  zamówienia  publicznego,  którego  dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

15. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wy-

konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z do-

kumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (peł-

nomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby.

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z do-

kumentów dołączonych  do  oferty.  Oznacza  to,  że  jeżeli  upoważnienie  takie  nie  wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego reje-

stru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 

dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego 

pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione bądź przy-

gotowane przez Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej SIWZ i dołączone do oferty. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoże-

nie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i 

jej siedziby.

7) Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  z 

uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim,
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2) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekom-

pletowanie.

3) Stosowne wypełnienia wzorów dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszej IDW, 

wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzo-

rów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputero-

wego lub maszynopisu i  być zgodne w treści  ze wzorami zamieszczonymi w niniejszej 

SIWZ.

4) Wszystkie zapisane strony oferty proponuje się by były ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnio-

ne są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnic-

twa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty re-

klamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywa-

nej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego)  muszą  być  parafowane  przez  osobę  (osoby)  podpisującą  (podpisujące) 

ofertę także według zasad reprezentacji, o których mowa w niniejszej IDW.

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenia sporzą-

dzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być zło-

żone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii doku-

mentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli 

do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (pod-

pisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wyko-

nawcę.

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do-

kumentów, o których mowa w punkcie 8 niniejszej IDW wyłącznie wtedy, gdy złożona 

przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwo-

ści, co do jej prawdziwości. 

3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
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IDW,

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

c) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik nr 3 do 

niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług, 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na 

podstawie  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  4 do  niniejszej  IDW,  wraz  z dokumentami 

potwierdzającymi  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  zgodnie  z 

przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r.  Prawo budowlane lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepi-

sów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy jw.), oraz aktualny wpis na listę właściwej izby samo-

rządu zawodowego zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane zaświadczenie wydane przez tę 

izbę z określonym w nim terminem ważności, (w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba zmiany wyka-

zu osób w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warun-

kiem, że nowe osoby będą posiadały tożsame kwalifikacje, które zawarte są w SIWZ.)

e) oświadczenie o zapewnieniu osoby posługującej się językiem angielskim- załącznik nr 5

f) stosowne  Pełnomocnictwo(a)  -  w  przypadku,  gdy  upoważnienie  do  podpisania  oferty, 

oświadczeń  i  dokumentów  nie  wynika  bezpośrednio  ze  złożonego  w  ofercie  odpisu  z 

właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

g) w przypadku  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamowienia,  dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego,

h) w  przypadku  osób  prawnych  należy  dołączyć  aktualny  (wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, w przypadku 

osób fizycznych aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu 

składania ofert) zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wepisu do rejestru lub zgłoszenia do ewodencji działalności  gospodarczej.

i) aktualne (wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert) 

zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wsztrzymanie w csałości 

wykonania decyzji właściwego organu,

j) dokumenty wymienione w punkcie 8.2 niniejszej IDW – wyłącznie w przypadku określonym w 
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tym punkcie.

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w skład oferty.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 23.03.2009 do godz. 10:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa i adres Zamawiającego 

Oferta w postępowaniu na wykonanie usługi pn.:

Inżynier kontraktu dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w gminie Ożarów”

Nie otwierać przed dniem:23.03.2009 i przed godziną 10.15

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Ożarów ul. Stodolna 

1 pokój nr 16

w dniu 23.03.2009 o godz. 10:15

17. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wynagrodzenie 

wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w 

części  III  niniejszej  SIWZ  –  Opis  przedmiotu  zamówienia.  Wyliczona  w  następujący 

sposób: 

Cena (brutto) = Wartość (netto) + kwota należnego podatku VAT.

2. Sposób  zapłaty  i  rozliczenia  za  realizację  niniejszego  zamówienia,  określone  zostały  w 

części II niniejszej SIWZ - wzorze umowy.

18.Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną  złożone  przez  Wykonawców  nie  wykluczonych  przez  Zamawiającego  z 

niniejszego postępowania;  
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2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą 

cenę za realizację zamówienia.

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 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. 

4. Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.

19. Oferta z rażąco niską ceną
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia,  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie  wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 

Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający odrzuca ofertę:

1)Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

2)jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w 

stosunku do przedmiotu zamówienia.

20. Uzupełnienie oferty
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art.  25 ust.  1,  lub którzy nie 

złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  zamawiającego  oświadczenia  i 

dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,  chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 

lub  roboty budowlane  wymagań określonych przez  zamawiającego,  nie  później  niż  w dniu,  w 

którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 

składania ofert.
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21. Kryteria wyboru oferty i tryb oceny ofert
1. Kryteria wyboru oferty

1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą według jednego kryterium – cena – waga 

100%.

2) Zamawiający dokona oceny kryterium cena, według wzoru:

najniższa cena ofertowa

Cena = ------------------------------------------------- x 100

Cena badanej oferty

2. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

2)W toku  badania  i  oceny ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 

treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

3. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 

treści art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

4. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

1) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzania  w  toku  oceny  oferty  wiarygodności 

przedstawionych  przez  Wykonawców  dokumentów,  oświadczeń,  wykazów,  danych  i 

informacji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  –  oferta  zostanie  przez  Zamawiającego 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy pzp.

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  skutkować  będzie  wykluczeniem 

Wykonawcy z prowadzonego postępowania,  zgodnie z art.  24 ust.  2 pkt 2) ustawy pzp, 

niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

22. Wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

w stosownie do treści art. 24 ust. 1 - 2 ustawy pzp.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
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23. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy  dokonywaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  stosował  będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za 

najkorzystniejszą, według kryetrium cena – waga 100%, czyli oferty z najniższą ceną.

3. O  wyborze  oferty  Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie  Wykonawców,  którzy  złożyli 

oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,  zawierającym 

punktację  przyznaną  ofertom  w  kryterium  cena.  Powyższą  informację  Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

Jednocześnie  Zamawiający  zawiadamia  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty, 

o Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 

prawne  oraz  o  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z postępowania,  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Zgodnie z przepisem art. 94 ust. 2 Ustawy pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie 

wymaganego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy,  Zamawiający może wybrać 

ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w 

art. 93 ust. 1 Ustawy pzp.

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zgodnie z przepisami ustawy pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

a) zostanie zawarta jako umowa na usługę;

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy pzp nie 

stanowią inaczej;

c) zostanie zawarta w formie pisemnej;

d) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 

e) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie;

f) przed podpisaniem umowy Wykonaqwca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
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umowy,

g) przed podpisanieniem umowy Wykonawca przedstawi umowę Konsorcjum, (w 

przypadku jeżeli zostanie wybrany taku Wykonawca),

h) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności,

i) jest zawarta na okres wskazany w punkcie 7 IDW - części I niniejszej SIWZ;

2.Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną 

odpowiedzialnośc  za  wykonanie  umowy,  solidarnie  odpowiadają  za  prawidłowe  wykonanie 

przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający przekaże 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu zamówień Publicznych.

4.Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ.

25. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający  unieważni  postępowanie,  jeżeli  zaistnieje  jedna  z  okoliczności 

przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

2. O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy;

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26. Środki ochrony prawnej.
1. Informacje ogólne.

a) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisów  Ustawy  pzp,  przysługują  środki  ochrony  prawnej 

przewidziane art. 179 i n. ustawy pzp,

b) Środkami ochrony prawnej w niniejszym postepowaniu jest protest i odwołanie.

2. Środki ochrony prawnej, przysługują:

a) Wykonawcom,

b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 Ustawy pzp.
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3. Protest.

a) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia, czynności pojętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku za-

niechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 

można wnieść  protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w formie pisemnej.

b) Protest wnosi się w terminie 7 dni.  Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do 

Zamawiającego w taki sposób, żeby mógł zapoznać się z jego treścią. 

c) Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetar-

gu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia, wnosi się w terminie:

- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszcze-

nia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

d) W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfika-

cji  istotnych  warunków  zamówienia   Zamawiający może  przedłużyć  termin  składania 

ofert.

e) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

f) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieupraw-

niony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6.

g) Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie  Zamawiającego,  a także zawierać 

żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasad-

niających wniesienie protestu.

h) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieupraw-

niony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych.

i) Zamawiający rozstrzyga protest w terminach zgodnych z art. 183 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

3. Odwołanie 

Zgodnie z art. 184 ust. 1a  ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie 

przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia  protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
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3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odrzucenia oferty.

27. Podwykonawstwo 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  

28. Wykaz załączników do niniejszych IDW 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

Lp Oznaczenie Załącznika 2. Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

2. Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych usług

4. Załącznik nr 4
Wzór wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie 

(Ekspertów)

5. Załącznik nr 5
Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie zapewnienia 

osoby posługującej się jęz. angielskim

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Inżyniera Kontraktu dla zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ożarów

Reprezentowana przez

Burmistrza Ożarowa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) 

Wykonawcy(ów)
1.
2.

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW /dla Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie publiczne – Pełnomocnik/

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3)cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

………………………..…....... PLN

(słownie: .........................................................................)

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości: .................................... PLN

(słownie: .........................................................................)

4)jestem związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu do składania ofert,

5)akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części 2 SIWZ,
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6)w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

7)składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]1, 

8)nie  uczestniczę(ymy)  jako  Wykonawca  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej  w  celu 

udzielenie niniejszego zamówienia,

9)na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.  z  2007 r.  Nr 223, poz.  1655 z późn.  zm) [żadne z  informacji  zawartych w ofercie nie 

stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  /  wskazane  poniżej  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym  nie  mogą  być  one  udostępniane,  w  szczególności  innym  uczestnikom 

postępowania]2:

Lp.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)
od do

a)
b)

10)nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / na-

stępujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom1: 

lp. Nazwa części zamówienia 
a)
b)

5. Do Oferty załączamy n/w dokumenty i  informacje potwierdzające spełnienie warunków 

określonych w ogłoszeniu i SIWZ:

Załącznik: zaświadczenie z ZUS/KRUS,

Załącznik: stosowne pełnomocnictwo 

Załącznik: odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Załącznik nr 2 ......................................................................................................

Załącznik nr 3 ......................................................................................................

Załącznik nr 4…………………………………………………………………...

Załącznik nr 5 ………………………………………………………………….

1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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Załącznik  nr  2  –  wzór  oświadczenia  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w 

postępowaniu

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ożarów

Reprezentowana przez

Burmistrza Ożarowa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez3: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) 

Wykonawcy(ów)
1.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam/y,  że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na ................................................................ wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 
1655 ze zmianami), a mianowicie:

1)  posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  w  zakresie  objętym  przedmiotem 
zamówienia,

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz:
a)* dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, *
b)* dysponujemy  potencjałem  technicznym  oraz  przedkładamy  w  załączeniu  pisemne 

zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia, *

c)* dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedkładamy w załączeniu 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, *

d)* przedkładamy w  załączeniu  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, *

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)  nie  podlegamy wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

* - prosimy zakreślić / zaznaczyć właściwą.

......................................................
podpis osoby/osób 
upoważnionych do

występowania w imieniu 
wykonawcy

3 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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Załącznik nr 3 – wzór wykazu wykonanych usług

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ożarów

Reprezentowana przez

Burmistrza Ożarowa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez4: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) 

Wykonawcy(ów)
1.
2.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Wykonałem  (wykonaliśmy)  następujące  usługi  w  okresie  ostatnich  trzech  (3)  lat  od  daty 

przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Lp.  
Opis (przedmiot) 

usługi 

Data wykonania

początek 

(data)

zakończenie 

(data) 

Odbiorca 

(nazwa) 

adres, nr 

telefonu do 

kontaktu)

Nazwa 

Wykonawcy

(*) 

1.

2.

UWAGA:

1) W przypadku, gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres.

2) Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie 

wskazanych w tabeli powyżej usług.

3)  (*)ostatnią  kolumnę  w  tabeli  wypełniają  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

niniejszego zamówienia.

4 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie 

(Ekspertów).

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ożarów

Reprezentowana przez

Burmistrza Ożarowa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez5: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) 

Wykonawcy(ów)
1.
2.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Osoby, które są wymienione w niniejszym wykazie będą uczestniczyć w wykonywaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz posiadają, co najmniej kwalifikacje (wykształcenie), 

doświadczenie przypisane im zakresem wykonywanych przez nich czynności:

N
r 

E
ks

pe
rt

a

Imię i nazwisko

Zakres 

wykonywanych 

czynności

Kwalifikacje /Wykształcenie

wymagane posiadane

Numer i data 

uprawnień 1)

1)

-wykształcenie  techniczne, 
ekonomiczne, prawnicze,
-  minimum  5  letnie 
doświadczenie zawodowe,
-doświadczenie  w  pełnieniu 
funkcji  Kierownika 
zespołu/Inżyniera  Rezydenta  na 
jednym kontrakcie obejmującym 
roboty  budowlane, 
realizowanym  w  oparciu  o 
warunku kontraktowe FIDIC lub 
równoważne, 
współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej

2) -wykształcenie techniczne,
Minimum 5 letnie 
doświadczenie zawodowe
- doświadczenie w pełnieniu 
funkcji inspektora nadzoru robót 
budowlanych na jednym 
kontrakcie obejmującym roboty 
budowlane w zakresie 
budowy/rozbudowy obiektu 
budowlanego,

5 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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-uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-
budowlanej,
-wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu 
zawodowego

3)

- Wykształcenie techniczne,
- minimum 5 letnie 
doświadczenie  zawodowe,
- doświadczenie w pełnieniu 
funkcji inspektora nadzoru robót 
budowlanych na jednym 
kontrakcie obejmującym roboty 
w zakresie instalacji sanitarnej w 
obiekcie budowlanym,
- uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu 
zawodowego.

4)

- wykształcenie minimum 
średnie,
- doświadczenie w prowadzeniu 
obmiarów i analizy kosztów 
budowy, na co najmniej jednym 
kontrakcie na roboty budowlane, 
współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej.

UWAGA: 1) Zamawiający dołącza stosowne uprawnienia budowlane i aktualny wpis na listę 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że w ramach wykonywanego zadania zapewnimy co najmniej jedną osobę 

biegle posługująca się językiem angielskim.
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