
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania 

inwestycyjnego - przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających 
komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, 

powiat przasnyski 
 

 
 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
powyżej 14.000 euro 

 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie:  
a/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  
2010 r Nr 113 poz.759 z późn.zm.) 
b/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r Nr 226 poz.1817) 
c/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r Nr 282 poz.1650) 
2. Składając ofertę Wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki 

postawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”. 

3. Od Wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich 
instrukcji i warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji. 
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                                                                                                                                            Wójt 
                                                                                                                                 mgr  Jacek Oglęcki 
 
 
 
 



 
 
1. Informacja o Zamawiającym 
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 
Nazwa: Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy 
Adres: ul. Ciechanowska 54 06-460 Grudusk 
Numer tel. (23)6715012 
Numer fax. (23)6715012 
Strona internetowa: www.grudusk.com 
Adres e-mail: gmina@grudusk.com 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759ze zm.), zwanej 
dalej „ustawą” oraz w sprawach nie nieuregulowanych ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego. 
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, w trybie przetargu 
nieograniczonego, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
3.1 Nazwa zamówienia 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: 
„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą 
Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski”. 
 
3.2 Przedmiot zamówienia 
Nadzór inwestorski wymagany będzie w zakresie: 
• Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, w 
tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych do przeprowadzenia powyższego zadania oraz 
wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. nr 108 poz. 953). 
Inspektor nadzoru zobowiązany będzie sprawdzać czy wykonywane roboty budowlane są 
zgodne z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych a w szczególności do: 
• reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, STWIORB, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
• dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzające podjęcie pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad określonymi robotami, 
• sprawdzania postępu robót, 
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 



• wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów, 
• żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 
• sprawdzania i odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, 
• sprawdzania i zatwierdzenia do zapłaty rachunków i faktur za wykonane roboty, 
• wykonaniu czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, 
dokonaniem odbioru z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, i przekazaniu 
Zamawiającemu stosownych dokumentów, 
• informowanie Zamawiającego o zdarzeniach mogących wpłynąć na wykonanie robót 
budowlanych w sposób i zakresie określonym w umowie na roboty budowlane, 
• niezwłoczne informowanie Zamawiającego w przypadku wyniknięcia nieprzewidzianych 
przeszkód uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prowadzenie lub kontynuowanie 
robót budowlanych mogących mieć w przyszłości skutki finansowe dla Zamawiającego, 
• zapewnienie przestrzegania i stosowania Prawa Budowlanego przez wykonawcę robót, 
• prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i 
Zamawiającego, 
• prowadzenie konsultacji i doradztwa dla Zamawiającego, 
• potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
• wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z właściwym prowadzeniem 
inwestycji, 
• dokonanie odbioru od Wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich 
atestów na użyte materiały budowlane, 
• pilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowy, 
• powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego i końcowego, 
• uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego, 
• zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru robót, 
• przekazanie Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót sprawdzonego przez siebie 
kompletu atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów 
(badania nośności podłoża płytą dynamiczną, pomiary spadków poprzecznych, itp.) i prób 
(badania laboratoryjne uziarnienia kruszywa, itp.) wykonywanych w trakcie trwania robót, 
• udział w przeglądach gwarancyjnych, 
• współpraca z autorami projektu w zakresie przyjętych rozwiązań, dodatkowych robót itp., 
• współpraca z partnerami projektu. 
Szczegółowy opis planowanej inwestycji stanowi dokumentacja techniczna, dostępna w 
siedzibie Zamawiającego. 
 
3.3 Określenie zakresu zamówienia przy pomocy CPV  
71 52 00 00-9 - usługi nadzoru budowlanego 
 
3.4 Obowiązki inspektora nadzoru określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 
Nr 6 do SIWZ. 
 
.44WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 



4. Termin wykonania zamówienia 
 
Wykonawca będzie wykonywał nadzór inwestorski do dnia dokonania bezusterkowego 
odbioru końcowego robót budowlanych oraz uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych. 
Planowane zakończenie robót budowlanych: 30.06.2013 r oraz okres gwarancji 36 m-cy. 
 
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których 
mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
6.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi zamawiającemu kopię 
wymaganych prawem dokumentów dotyczących osoby sprawującej funkcję inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
6.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w 
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w minimum 2 przedsięwzięciach. 
6.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 
zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, stosownie do przepisów ustawy Prawo 
Budowlane, posiadającą minimum wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do 
nadzorowania robót w specjalności drogowej, posiadającej doświadczenie w pełnieniu 
funkcji inspektora nadzoru w minimum 2 przedsięwzięciach. 
6.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
6.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
6.4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 



6.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.3 lub 6.1.4, 
polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych 
podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 7.1 niniejszej specyfikacji 
dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia. 
6.6 Ocena spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego polegać będzie na ocenie i badaniu treści oferty i wymaganych 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału jako „spełniony” lub 
„niespełniony”. 
6.7 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
6.8 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
6.8.1 jest niezgodna z ustawą, 
6.8.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
6.8.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
6.8.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
6.8.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 
6.8.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
6.8.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
6.8.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
6.9 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną 
powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach 
7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 
7.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty: 
7.1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w zał. Nr 3 do SIWZ). 
7.1.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 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 składania ofert. 
7.1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert., 



7.1.4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu 
o art. 24 ust.1 ustawy – załącznik Nr 3. 
7.2 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 Ustawy do oferty należy dołączyć: 
7.2.1 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia – z treści oświadczenia winno jednoznacznie wynikać treść 
wymaganych uprawnień. 
7.2.2 Wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4. 
7.2.3 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
7.2.4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2. 
7.3 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 
7.3.1 Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby 
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem". 
7.3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
7.3.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
7.3.4 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
7.3.5 Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących 
mieć 
wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z 
postępowania. 
7.4 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców 
(konsorcja/spółki cywilne): 
7.4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo każdego z 
wykonawców winno być dołączone do oferty. 
7.4.2 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 
wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu 
wykonawcy mogą spełniać wspólnie. 
7.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
7.5 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
7.5.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.1.1 – 7.1.3 - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 



- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem terminu składania ofert), 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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 
(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 
7.5.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania - wystawionych w terminach określonych wyżej. 
7.6 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych 
7.6.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzeżonych przez składającego 
ofertę. 
7.6.2 Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub 
oznacza w wybrany przez siebie sposób. 
7.6.3 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z 
innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy. 
7.6.4 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
 
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami. 
 
8.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów 
8.1.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna). 
8.1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres 
Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 
8.1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego 
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 
8.1.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres 
poczty elektronicznej Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 
8.1.5 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą 
elektroniczną. 
8.1.6 W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się 
zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 



8.2 Wyjaśnienie treści SIWZ 
8.2.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2). 
8.2.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 4 niniejszej specyfikacji) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
8.2.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o 
którym mowa w pkt 8.2.2. 
8.2.4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone 
na stronie internetowej określonej w pkt 1 niniejszej specyfikacji. 
8.2.5 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 
8.2.6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
8.3 Modyfikacja treści specyfikacji: 
8.3.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. 
8.3.2 Wprowadzone zmiany przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w pkt 1 
niniejszej specyfikacji. 
8.3.3 Wszelkie zmiany SIWZ, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 
integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
8.3.4 Jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 
tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej określonej w pkt 1 niniejszej specyfikacji. 
8.4 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert 
8.4.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający wzywa wykonawców do uzupełnienia 
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub pełnomocnictw, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy. Uzupełniane 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować zatrzymaniem 
wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a ustawy. 
8.4.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
8.4.3 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 



8.4.4 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
 
9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami 
9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI 
Jerzy Czarniewicz - w zakresie zapisów SIWZ, tel. (23)6715206 
Jacek Oglęcki - w zakresie dokumentacji technicznej i zagadnień merytorycznych wykonania 
Zamówienia, tel (23)6715012 
Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 
 
10. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
11. Termin związania z ofertą 
11 
11.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
11.2 Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko 
raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
11.3 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 
tym Zamawiającego. 
11.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 
12. Opis sposobu przygotowania oferty 
12.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
12.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
12.1.1 Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 
12.1.2 Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 7 SIWZ. 
12.1.3 Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy - załącznik Nr 6. 
12.1.4 Pełnomocnictwo osoby / osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile 
uprawnienie to nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów. 
12.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
12.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
12.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w szczególności treści formularza 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
12.5 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w 
sposób czytelny, pismem czytelnym. 
12.6 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, 
wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
12.7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 



podpisującej ofertę. 
12.8 Wskazanym jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów 
znajdujących się w kopercie / opakowaniu. 
12.9 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
12.10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane 
do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, 
dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
Oferta na: 
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: 
Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą 
Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski”. 
12.11 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
12.12 W przypadku przesyłania oferty pocztą / kurierem Zamawiający zaleca, ze względu na 
możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany 
powyżej sposób. 
12.13 Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością 
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z 
ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 
13.1 Ofertę należy złożyć do dnia 18 stycznia 2012 r do godz. 1000  na adres Zamawiającego 
podany w punkcie 1 SIWZ  (I piętro, pokój Nr 4). 
13.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
13.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz 
zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 12 
„Opis sposobu przygotowania ofert" niniejszej SIWZ i dodatkowo opatrzone napisem 
„Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem 
„Wycofane". Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności. 
13.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2012 r o godz. 1015  w siedzibie Urzędu Gminy 
Grudusk ul.Ciechanowska 54 – sala konferencyjna. 
13.5 Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwarciu ofert 
Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek informacje z sesji otwarcia. 
13.6  Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje do publicznej wiadomości 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
13.7 Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 
 
14. Opis sposobu obliczania ceny 
14.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
14.1 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 



14.2 Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, 
przy zachowaniu następujących założeń: 
14.2.1 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
14.2.2 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
14.3 W celu rozliczenia wykonanych usług zastosowane zostanie wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
15. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
15.1 W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
15.2  Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
15.3  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w 
złożonych wcześniej ofertach. 
15.4  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
16.1 Przed zawarciem umowy: 
16.1.1 Wykonawca jest zobowiązany złożyć zamawiającemu decyzję o nadaniu uprawnień 
budowlanych i aktualnej przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące 
osoby wskazanej w wykazie, o którym mowa w pkt 7.2.2. 
16.1.2 Wykonawca będący osobą fizyczną jest zobowiązany złożyć zamawiającemu aktualne 
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. 
16.1.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć 
umowę regulującą ich współpracę. 
16.2  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
16.2.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
16.2.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
16.2.3 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
16.2.4 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 
16.2.5 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
16.3  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 



16.3.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 
16.3.2 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
16.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
16.5  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
16.6 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty" w 
szczególności: 
16.6.1  nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 
siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złożonych ofert, 
16.6.2 uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce, 
16.6.3  uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
16.6.4  termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
16.7 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym w art. 94 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
16.8 Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
16.9  W przypadku gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z 
przesłanek unieważnienia postępowania. 
 
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy 
18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĘ WPROWADZONE DO TREŚCI 
18.1 Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji. Wzór umowy należy 
parafować i załączyć do oferty. 
 
19. Środki ochrony prawnej 
 
19.1 Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
19.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od: 
19.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 



19.2.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
19.2.3 odrzucenia oferty odwołującego. 
19.3 Odwołanie powinno wskazywać wykonanie lub zaniechanie czynności przez 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
19.4 Odwołanie wnosi się w terminie: 
19.4.1 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od 
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 
19.4.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej określonej w pkt 1 
niniejszej specyfikacji – jeżeli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ. 
19.4.3 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli 
dotyczy innych czynności. 
19.5 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
19.5.1 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, 
19.5.2 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
19.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
19.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w pkt 8.1 niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych. 
19.8 Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania w sposób oraz w terminie 
określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę 
Odwoławczą. 
19.9  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
19.10  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 
19.11 Kopię odwołania Zamawiający: przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieści również na stronie 
internetowej określonej w pkt 1 niniejszej specyfikacji, jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia 
do postępowania odwoławczego. 
19.12  Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
19.13  Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się prezesowi Krajowej Izby 



Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
19.14  Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
19.15  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
19.16  Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g 
20. INFORMACJE DODATKOWE. 
Załączniki do niniejszej SIWZ: 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
Załącznik nr 4 - Wykaz osób; 
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, 
Załącznik nr 6 - Wzór umowy; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Załącznik Nr 1  

    
 

     ( pieczęć Wykonawcy)                            
                                                             

..........................dnia………………… 

 
OFERTA 

Zamawiający: 
 
Gmina Grudusk, ul. Ciechanowska 54 06-460 Grudusk 

 
Wykonawca: 
 
Nazwa (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………… 

Siedziba (miejsce zamieszkania)……………………………………………………………………… 

Numer REGON………………………………………………………. 

Numer NIP……………………………………………………………. 

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony na: 
 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego  
- przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą 

Grudusk, powiat ciechanowski a gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.   
  
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  
Wartość netto ( bez podatku VAT ) …………………………………. zł, 
Słownie: …………………………………………………………………………………………………… zł, 
Podatek VAT w wysokości ………………………………………….. zł, 
Słownie: …………………………………………………………………………………………………… zł, 
Wartość brutto ( z podatkiem VAT ) ……………………………….. zł, 
Słownie …………………………………………………………………………………………………… zł 
 
2. Oświadczamy, że podwykonawcom powierzamy do wykonania:  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w 
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………….. stronach kolejno ponumerowanych 
od nr…........ do nr …………… . 
7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
….................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 
1. ……………………………………………… 
2. …………………………………………….. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 
5. ……………………………………………. 
Itd. 
               

 

        …….….......................................... 
         (Podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Adres..................................................................................................................... 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy 

realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa dróg gminnych i powiatowych 

usprawniających komunikacje pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą 

Czernice Borowe, powiat przasnyski,  oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy dnia 29 

stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.): 

 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem 

zamówienia; 
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie; 
3. Dysponuję  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 
 
 
 
 
 
 
 

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

        /miejscowość, data/                                                                                                  / podpis Wykonawcy / 
 

 



Załącznik Nr 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I OKOLICZNOŚCIACH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  

 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Adres..................................................................................................................... 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy 
realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa dróg gminnych i powiatowych 
usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą 
Czernice Borowe, powiat przasnyski, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z którym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza 
się: 
 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych,  a  także za 



przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

 
 
 
 

 
 
 

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

        /miejscowość, data/                                                                                                   / podpis Wykonawcy / 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Załącznik Nr 4  
 

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Zamawiający 

                                    Gmina Grudusk 

                                    ul. Ciechanowska 54 

                                    06-460 Grudusk 

Lp. Imię i nazwisko 
Kwalifikacje 
zawodowe, 
uprawnienia 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania tymi 
osobami 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
oddania do dyspozycji wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia. 

 

……………………….., dnia …. - …. 2012          ……………………………………. 
               /Podpis Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik Nr 5  

WYKAZ WYKONANYCH i/lub WYKONYWANYCH USŁUG 

 
 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 

   Zamawiający 

                                       Gmina Gruduski 

                                       ul. Ciechanowska 54 

                                       06-460 Grudusk 

Lp. Przedmiot usług Wartość usług Data 
wykonywania 

 
Odbiorcy 

1 
    

2 
    

3 
    

4. 
    

 

* Uwaga: 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że usługi wyszczególnione w tabeli 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.: referencje). Jeżeli Wykonawca będzie 
polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, powinien załączyć ich pisemne 
zobowiązanie do udostępnienia mu tych zasobów na okres wykonania zmówienia. 
            
            
            

…………….dnia …. - …. 2012                                                   …………………………………………… 
                                                         /Podpis Wykonawcy/ 



Załącznik Nr 6 

Projekt    
       Umowa Nr …………………. 

 
zawarta w Grudusku w dniu …………………………………. pomiędzy: 
 
Gminą Grudusk reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Jacka Oglęckiego, zwanym  dalej 
„Zamawiającym”,  
 
a 
 
 
prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ……………………………………………zwanym 
dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………….. 
 

Przedmiot umowy 
 

§ 1 
 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych i 
powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat 
ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski  ”.   

2. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim realizowane będą w oparciu o 
dokumentację techniczną oraz o umowę z wykonawcą robót budowlanych. 

3. Kopię umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy 
niezwłocznie po jej zawarciu. 

§ 2 
 

1. Wykonawca ma swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są roboty. Może on 
zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub 
wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu może domagać się 
od wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za 
konieczne, które przewidziane są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
aby ustalić czy materiały i przedmioty są wymaganej jakości i w przewidzianej ilości. 
Inspektor Nadzoru może żądać od wykonawcy robót zastąpienia lub poprawienia, w 
zależności od sytuacji, pozycji nie spełniających warunków Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, nawet po ich wykonaniu.  



2. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Wykonawca nie będzie ujawniał informacji, 
które otrzymał dla celów sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz 
prowadzeniu przedsięwzięć, za wyjątkiem przekazywania ich tym władzom, którym jest to 
niezbędne.  

3. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru działa w imieniu i na rachunek 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 
będące normalnym następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie 
ponosi natomiast  odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy robót oraz Zamawiającego lub innych 
uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące 
powstanie szkody.  

 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po 
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego o rozpoczęciu budowy. 

2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdza odnośnym wpisem do 
dziennika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać nadzór inwestorski określony niniejszą umową 
do dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych, z 
zastrzeżeniem § 4 ust.2 pkt 14. 

4. Planowane zakończenie robót budowlanych: 30.06.2013 r. 
 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4 
 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należą zadania wynikające z ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 
dotyczące nadzoru inwestorskiego. 

2. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy 
technicznej oraz umową z wykonawcą robót budowlanych, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów 
budowlanych, 



3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, 

4) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy, 

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

6) sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych faktur                    
i załączników do nich, 

7) wydawanie kierownikowi budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, 

8) informowanie na piśmie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót 
budowlanych, 

9) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdyby ich kontynuacja stwarzała zagrożenie bądź powodowała 
niedopuszczalną niezgodność  
z dokumentacją projektową, 

10) zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu i dokonywanie stosownych 
uzgodnień lub wyjaśnień z projektantem oraz typowanie ewentualnych robót 
dodatkowych, 

11) kontrola oznakowania miejsca prowadzenia robót, 

12) potwierdzanie wykonania robót przez wykonawcę robót budowlanych, 

13) uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych, 

14) uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w minimum 3 przeglądach 
gwarancyjnych  
w ciągu 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, 

15) zarządzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego, co jest przygotowywane 
lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu Wykonawca 
może domagać się od wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia takich 
testów, jakie uzna za konieczne, które przewidziane są w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót, 

16) uczestniczenie w roboczych spotkaniach dotyczących przebiegu realizacji robót 
budowlanych. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 5 
 

1. Za wykonanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości brutto ……………. zł (słownie: …………………………………………………………), w tym 



wynagrodzenie netto ……………….. zł (słownie: …………………………………………….), podatek VAT 
………..w kwocie ………………….zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
pełnego zakresu przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w 
dniu wystawienia faktury. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT.   

6. Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

7. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z 
zatwierdzonym końcowym protokołem odbioru robót. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć 
odsetki ustawowe. 

9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 

 

Odbiór robót 

§ 6 
 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca dokonuje w obecności 
kierownika budowy, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, dokonanego przez 
kierownika budowy wpisem  do dziennika budowy. Odbiór polega na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają 
zakryciu lub zanikają.  

2. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni licząc od 
dnia potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

3. Odbioru końcowego dokonuje komisja w składzie: inspektor nadzoru inwestorskiego, 
wykonawca robót budowlanych oraz przedstawiciele Zamawiającego. 

 

Kary umowne 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu 
obowiązków objętych niniejszą umową spowodowane działaniem lub zaniechaniem 



działania ze strony Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 
§ 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu określonego w umowie 
lub wyznaczonego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 złotych (jeden 
tysiąc złotych) w przypadku nieuczestniczenia Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych. 

 
Wypowiedzenie umowy 

 
§ 8 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po swojej stronie realizację przedmiotu 
umowy  
i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 

2) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami 
Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót budowlanych, 

3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Zmiana umowy 
 

§ 9 
 

Zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. 
 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10 

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 11 

 
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………….                         ………………………………………….. 
          WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


