
 
 
Ogłoszenie nr 772463-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.  

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze: Pełnienie funkcji Inżyniera 
Projektu dla zadania pn.: „Przebudowa budynku powojskowego przy ul. Kadetów 3 w 

Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej”.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, krajowy 
numer identyfikacyjny 23048061900000, ul. ul. Lwówecka  18 , 58-503  Jelenia Góra, woj. 
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 453 365, e-mail rektorat@kpswjg.pl, faks 756 453 310.  
Adres strony internetowej (URL): www.kpswjg.pl  



Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
uczelnia publiczna  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.kpswjg.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.kpswjg.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
forma pisemna - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, gońca lub 
kuriera  
Adres:  
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwóecka 18, 58-506 Jelenia 
Góra (budynek nr 1 Rektorat pokój 115)  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  



Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera 
Projektu dla zadania pn.: „Przebudowa budynku powojskowego przy ul. Kadetów 3 w 
Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej”.  
Numer referencyjny: DAT-2151-8/20  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Inżynier Projektu będzie zarządzał projektem związanym z 
wykonaniem robót budowlano-montażowych zadania pn . "„Przebudowa budynku 
powojskowego przy ul Kadetów 3 w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej”. 
Usługi Inżyniera obejmować będą: - usługi w trakcie przygotowywania Projektu dla 
wykonania robót budowlanych - usługi w trakcie realizacji Projektu wykonania robót 
budowlanych (pełnienie nadzoru inwestorskiego), - usługi w okresie gwarancji i rękojmi po 
zrealizowaniu Projektu robót budowlanych. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków 
Wykonawcy został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy). Szczegółowy zakres 
robót budowlanych i sposób ich wykonania jest opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, 
który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Inwestycja polega na przebudowie istniejącego 
budynku powojskowego na Centrum Integracji Społecznej, w ramach którego zlokalizowany 
będzie Dom Studenta i przedszkole . W Domu Studenta przewiduje się zakwaterowanie ok. 
100 studentów, oraz przedszkole 3-oddzialowe dla 75 dzieci. ( Pierwotnie – w 2015r projekt 
zakładał ze w budynku zlokalizowany będzie Domu Seniora i przedszkole, w 2017 wykonano 
aktualizacje projektu z funkcja domu studenta i przedszkola) Przedmiot zamówienia 
podzielony został na dwa zadania: Zadanie nr 1- roboty w zakresie Domu Studenta wraz z 
infrastrukturą Zadanie nr 2- roboty w zakresie Przedszkola wraz z infrastrukturą Szacunkowa 
wartość robót budowlanych netto wynosi 17.800,00 tys. zł.  
 
II.5) Główny kod CPV: 71520000-9  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
71540000-5 



71521000-6 
71631300-1 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:  22   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera 
Projektu (nadzoru inwestorskiego) o wartości robót budowlano-montażowych minimum 
15.000.000,00 zł netto każda, obejmującą budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku/ów, 
obiektu/ów lub budowli będącym budynkiem kubaturowym przeznaczony na stały pobyt 
ludzi, wyposażonym miedzy innymi w instalacje wod-kan, co, cwu, instalacje elektryczne , 
teletechniczne klimatyzacje; - przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy 
rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; - 
przez jedno zadanie należy rozumieć usługę Inżyniera Projektu (nadzoru inwestorskiego) 
zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną; - wartości podane w walutach innych 
niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs 
przeliczeniowy. 2. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje następującymi osobami 
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za 
nadzór nad robotami budowlanymi, wchodzącymi w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego: 
A. osobą pełniącą funkcję Przedstawiciela Inżyniera Projektu, posiadającą następujące 



doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: • wykształcenie wyższe, • w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie osoba ta pełniła funkcję Przedstawiciela Inżyniera Projektu lub o podobnym 
charakterze (w zakresie koordynowania i rozliczania robót budowlanych) na co najmniej 1 
zadaniu o wartości robót min. 15.000.000,00 zł brutto B. osobą pełniącą funkcję Inspektora 
nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej oraz jednocześnie Koordynatora 
Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje 
zawodowe: − uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie kierowania i nadzorowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, − 
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami 
budowlanymi, w tym co najmniej jedną budową obejmującą swoim zakresem prace 
polegające na budowie lub przebudowie budynku kubaturowego wartości min. 15.000.000,00 
zł wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej. C. Osobami pełniącymi 
funkcje Inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, posiadającymi 
następujące kwalifikacje zawodowe - min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi 
wykonawczymi w zakresie kierowania i nadzorowania robotami branży sanitarnej w zakresie 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i sieci 
wod-kan, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
osoba ta pełniła funkcję Inspektora nadzoru lub Kierownika robót branży sanitarnej, którego 
obowiązkiem było koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych na jednym zadaniu 
polegającym na budowie, modernizacji lub przebudowie instalacji sanitarnych oraz sieci 
sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej, − min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi 
wykonawczymi w zakresie kierowania i nadzorowania robotami branży sanitarnej w zakresie 
instalacji i sieci gazowych ś/c bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów • w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie osoba ta pełniła funkcję Inspektora nadzoru lub 
Kierownika robót branży gazowej, którego obowiązkiem było koordynowanie i rozliczanie 
robót budowlanych na jednym zadaniu polegającym na budowie, modernizacji lub 
przebudowie instalacji i sieci gazowej − min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi 
wykonawczymi w zakresie kierowania i nadzorowania robotami branży elektrycznej w 
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z doświadczeniem w 
wykonywaniu instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie osoba ta pełniła funkcję 
Inspektora nadzoru lub Kierownika robót branży elektrycznej, którego obowiązkiem było 
koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych na jednym zadaniu polegającym na budowie, 
modernizacji lub przebudowie instalacji i sieci elektrycznej; − min. 1 osoba z uprawnieniami 
budowlanymi wykonawczymi w zakresie kierowania i nadzorowania robotami branży 
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
osoba ta pełniła funkcję Inspektora nadzoru lub Kierownika robót branży drogowej, którego 
obowiązkiem było koordynowanie i rozliczanie robót drogowych na jednym zadaniu 
polegającym na budowie, modernizacji lub przebudowie dróg  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe:  



III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) 
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1; 1) ppkt. 1 ust. 1 -2 – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do 
składania ofert; 2) ppkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie. Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
SIWZ. Wykonawca wykaże „usługi” określone w Rozdz. V ust A pkt 2 ppkt 2.3.1 SIWZ. 2) 
Wykazu osób (spełniające wymogi opisane w Rozdziale V ust A pkt 2 ppkt 2.3.2 A,B,C 
SIWZ), wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
7 do SIWZ.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia w zakresie wskazanym w SIWZ - według załącznika nr 2 do SIWZ i załącznika 
nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ustawy. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
ust. 1. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. 
oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te potwierdzają 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. 4. Ponadto Wykonawca 
złoży: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i 
do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i 
pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 
2) Dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy 



składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem 
terminu składania ofert do Kasy Zamawiającego lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej 
strony koperty zawierającej ofertę. 3) Formularz - informacja o częściach zamówienia, 
których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu 
przedmiotu zamówienia siłami własnymi - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 
SIWZ. 4) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w 
wysokości: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) W przypadku wnoszenia wadium 
w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać: wadium –nadzór CIS. 2. Wadium może 
być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu 
wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie 
jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. 
Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem 
Rozdziału 11 ust. A pkt. 7 niniejszej SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto 
Zamawiającego: Nr 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 z podaniem dopisku : wadium – 
nadzór CIS. 5. Wadium wniesione przelewem na konto KPSWJG uznane będzie za wniesione 
w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą 
wadium.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  



 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  



 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena ofertowa brutto 60,00 
czas reakcji 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z 
zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1. Zmianę terminu realizacji 
przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) wydłużenia procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlano- montażowe, 2) podpisanie aneksu z 
Wykonawcą Robót skracającego lub przedłużającego termin wykonania Inwestycji, 3) z 
powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 4) nieterminowe 
przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, 
5) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 6) konieczność usunięcia błędów lub 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej zadania, 7) z przyczyn niezależnych od 
Inżyniera Projektu lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności 
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze 
Stron musi udokumentować, 2. Zmiany osobowe: 1) zmiana Kluczowego Personelu Inżyniera 
Projektu oraz zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana 
wynagrodzenia Inżyniera Projektu, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej 
zmiany; 2) Zmiana sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Inżyniera Projektu na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego 3) Wystąpienie konieczności ograniczenia zakresu 
rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
Inżynierowi projektu zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Inżynier Projektu poniósł w 
związku z wynikającymi z niniejszej Umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmianę 
umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą 
realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Inżyniera Projektu, nieobjętych 



zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: a) zmiana Inżyniera Projektu nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Inżyniera 
Projektu spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) 
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Inżyniera Projektu, któremu 
Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Inżynier Projektu: a) w wyniku 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Inżyniera Projektu lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Inżynier Projektu 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez 
Zamawiającego zobowiązań Inżyniera Projektu względem jego Podwykonawców 4) zmiany, 
niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp. 5) łączna wartość 
zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Nie 
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.: 1) zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 
Podwykonawców). 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do 
kontaktów między Stronami 6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 1) Strona 
występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 3, 2) wniosek o zmianę postanowień 
niniejszej Umowy musi być wyrażony na piśmie, 3) warunkiem dokonania zmian jest 
złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany wraz z protokołem konieczności. 4) Zmiana niniejszej Umowy może 
nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca nie 
będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia 
wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana 
przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Inżyniera Projektu, włącznie z błędem lub 
opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Inżyniera Projektu.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 11.01.2021, godzina: 12:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 



ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia:  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


