
 

 

Ogłoszenie nr 590773-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.  
 

Gmina Niwiska: „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: 

Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, 

Sędziszów Małopolski” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE 

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: Gmina Niwiska, krajowy numer 

identyfikacyjny 69058167200000, ul. Niwiska  430 , 36147   Niwiska, 

woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2279002 w. 33, e-

mail inwestycje@gmina.niwiska.pl, faks 172 279 341.  

Adres strony internetowej (URL): www.niwiska.biuletyn.net  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 

dostępne www.niwiska.biuletyn.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 



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.niwiska.biuletyn.net 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.niwiska.biuletyn.net 

 

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:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36- 147 Niwiska 

 

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 obowiązków 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł 

energii na terenie gmin: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, 

Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”  

Numer referencyjny: SI.271.10.2018  



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: Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie obowiązków nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na 

terenie gmin: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, 

Ostrów, Sędziszów Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta 

energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Zakres zamówienia obejmuje: Pełnienie 

funkcji Inspektora Nadzoru, zwanego dalej „Inspektorem”, obejmuje nadzorowanie 

dostawy i montażu dla gospodarstw domowych: • 890 szt. instalacji 



fotowoltaicznych w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) 

Instalacja o mocy 2,1 kWp – 24 szt. (20 szt. – posadowionych w obrębie budynku 

mieszkalnego; 4 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego) 2) Instalacja o mocy 

2,4 kWp – 45 szt. (39 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 6 

szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego) 3) Instalacja o mocy 3,0 kWp – 790 

szt. (624 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 166 szt. – poza 

obrębem budynku mieszkalnego) 4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.4,2kWp 

– 10 szt. (9 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza 

obrębem budynku mieszkalnego) 5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.5,1kWp 

– 7 szt. (5 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 2 szt. – poza 

obrębem budynku mieszkalnego) 6) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.6kWp – 

8 szt. (7 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza 

obrębem budynku mieszkalnego) 7) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.7,2kWp 

– 2 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego;) 8) Instalacja 

fotowoltaiczna o mocy min.8,1kWp – 2 szt. (1 szt. – posadowionych w obrębie 

budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego) 9) Instalacja 

fotowoltaiczna o mocy min.9,6kWp – 2 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie 

budynku mieszkalnego) Tab. Ilość instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych 

gminach. RODZAJ INSTALACJI Grębów Niwiska Majdan Królewski Markowa 

Jasienica Rosielna Ostrów Sędziszów Małopolski Energia słoneczna Ilość Ilość 

Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość SUMA Instalacja fotowoltaiczna o mocy 

min.2,1kW (8%VAT) 9 2 5 0 0 2 2 20 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.2,4kW 

(8%VAT) 17 3 7 3 1 1 7 39 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.3kW (8%VAT) 

96 111 65 95 115 12 130 624 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.4,2kW 

(8%VAT) 9 9 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.5,1kW (8%VAT) 1 4 5 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.6kW (8%VAT) 7 7 Instalacja fotowoltaiczna 

o mocy min.7,2kW (8%VAT) 1 1 2 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.8,1kW 

(8%VAT) 1 1 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.9,6kW (8%VAT) 2 2 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.2,1kW (23%VAT) 3 0 0 0 1 0 0 4 Instalacja 

fotowoltaiczna o mocy min.2,4kW (23%VAT) 1 1 0 2 0 0 2 6 Instalacja 

fotowoltaiczna o mocy min.3kW (23%VAT) 28 44 28 13 10 1 42 166 Instalacja 



fotowoltaiczna o mocy min.4,2kW (23%VAT) 1 1 Instalacja fotowoltaiczna o 

mocy min.5,1kW (23%VAT) 2 2 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.6kW 

(23%VAT) 1 1 Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.7,2kW (23%VAT) 0 0 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.8,1kW (23%VAT) 1 1 Instalacja 

fotowoltaiczna o mocy min.9,6kW (23%VAT) 0 0 RAZEM 890 • 30 szt. kotłów na 

biomasę w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem: a) 

kotłownia na biomasę o mocy 15 kW – 7 szt., b) kotłownia na biomasę o mocy 20 

kW – 12 szt., c) kotłownia na biomasę o mocy 25 kW – 11 szt., Tab. Ilość instalacji 

kotów na biomasę w poszczególnych gminach. RODZAJ INSTALACJI Grębów 

Niwiska Majdan Królewski Markowa Jasienica Rosielna Ostrów Sędziszów 

Małopolski Energia z biomasy Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość SUMA 

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 15 kW 0 0 0 0 3 2 2 7 Kocioł 

centralnego ogrzewania opalany biomasą 20 kW 0 3 1 4 3 0 1 12 Kocioł 

centralnego ogrzewania opalany biomasą 25 kW 2 2 0 2 1 0 4 11 RAZEM 2 5 1 6 7 

2 7 30 • 83 szt. powietrznych pomp ciepła w budynkach prywatnych, zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 1) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o 

pojemności 200L– 21 szt. 2) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o 

pojemności 300L – 62 szt. Tab. Ilość instalacji powietrznych pomp ciepła w 

poszczególnych gminach. RODZAJ INSTALACJI Grębów Niwiska Majdan 

Królewski Markowa Jasienica Rosielna Ostrów Sędziszów Małopolski Energia 

aerotermalna Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość SUMA Powietrzna 

pompa ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L 4 

3 3 0 5 0 7 22 Powietrzna pompa ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej 

wody użytkowej min.300L 2 5 3 14 26 0 11 61 RAZEM 6 8 6 14 31 0 18 83 

poprzez: a) koordynowanie realizacji umowy o dofinansowanie na zadanie 

„Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, 

Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”; b) kontrolowanie zgodności 

realizacji prac z zapisami umów z Wykonawcą montażu instalacji; c) 

kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową oraz z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania. Nadzór powinien być 

prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie 



uprawnienia przewidziane przepisami prawa; d) systematyczne monitorowanie i 

dokumentowanie postępów realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie z 

dokumentami przetargowymi i z przyjętym harmonogramem rzeczowo - 

finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które 

mogą zagrażać zakończeniu projektu wraz z zaproponowaniem programów 

naprawczych; e) sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub 

niedopuszczonych do zastosowania, jak również zatwierdzenie materiałów 

przewidzianych do montażu; f) żądanie od kierownika budowy dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także 

wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać 

zagrożenia; g) kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów i 

świadectw dla wyrobów budowlanych; h) kontrolowanie terminowości realizacji 

inwestycji; i) zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją 

projektu, w tym w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych 

odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp.; 

j) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, przy czym Inspektor nie może zaakceptować 

prac ulegających zakryciu bez akceptacji Zamawiającego; k) udział w naradach 

koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w 

razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą prac 

montażowych poszczególnych instalacji, a także przygotowywanie notatek i 

raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które 

wpływa na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkań; 

l) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich 

uczestników procesu realizacji projektu; m) uczestniczenie w próbach i odbiorach 

technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich 

protokołów, prób i badań przeprowadzanych w trakcie realizacji prac 

montażowych; n) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz przygotowanie 

dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu instalacji; o) stwierdzenie 



zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji, sprawdzenie 

kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji 

powykonawczej; p) egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców prac 

montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów; q) bieżące 

rozwiązywanie problemów technicznych; r) udzielanie konsultacji i doradztwa 

technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach 

jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz 

egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas 

kontroli, a także udzielanie wyjaśnień; s) weryfikacja przy udziale Zamawiającego 

stanu faktycznego i dokumentacji; t) udział w odbiorach częściowych i końcowych 

zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia objętego umową; u) 

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, 

zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania; v) realizacja zamówienia przy 

zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w 

sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych 

przepisów bhp i ppoż.; w) udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i 

rękojmi; x) bieżąca współpraca z Zamawiającym. 2. Nadzór inwestorski będzie 

realizowany zgodnie z następującymi dokumentami: a) Umową o dofinansowanie 

Projektu pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan 

Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020; b) Studium wykonalności dla ww. Projektu; c) ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm). 3. 

Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został opisany w załączniku 

Nr 2 do SIWZ - wzorze umowy. 4. Dokumentacja do niniejszego przetargu 

dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Niwiskach - 

w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w 

Niwiskach.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1  

Dodatkowe kody CPV:  



Kod CPV 

71248000-8 

71521000-6 

71540000-5 

 

 

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:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2019-05-31 

 

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 określa warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże 

dysponowanie personelem skierowanym do realizacji zamówienia publicznego, 

który obejmuje w szczególności: a) Inspektora nadzoru branży sanitarnej – 

wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie 

techniczne i doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu kontraktów z branży 

sanitarnej. Osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniejszych przepisów. b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej – 

wykonawca dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi doświadczenie 

zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych montażu instalacji 

fotowoltaicznych. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. c) Inspektor nadzoru branży budowlanej – wykonawca 

dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 



budowlanymi bez ograniczeń w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie zawodowe w 

nadzorowaniu kontraktów; d) Lider Zespołu Inspektorów Nadzoru – wykonawca 

wyznaczy spośród osób skierowanych do wykonania zadania Lidera Zespołu 

Inspektorów Nadzoru, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy inspektorów 

nadzoru, szczególnie w budynkach gdzie będą montowane trzy instalacje. * Przez 

uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z późn. 

zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm).  

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)  

 

 

 

 



 

 

 

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:  

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: - odpisu z właściwego rejestru lub z 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 PZP; - oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, złożonego zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 

51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy PZP, albo od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ. 



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:  

 

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) 

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. Ustala się wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu; b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) 

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w 

Kolbuszowej Oddział w Niwiskach nr rachunku nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 

0002, z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium przetargowe na zadanie 



„Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu 

odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan 

Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. Kserokopię 

dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do 

oferty; 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na 

każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP 5. Treść 

gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres 

Zamawiającego - Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska; b) 

określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy; d) termin 

ważności. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu 

składania ofert. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium 

może wnieść jeden z nich. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, 

jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany 

pełną kwotą wymaganego wadium. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie 

wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym 

terminie, zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium 

wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 10. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium 

wszystkim Wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 

wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 



prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli 

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a 

ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

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:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

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:  

Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

Nie 

 

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:  

Nie  

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: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

1.Cena 60,00 

2.Doświadczenie zawodowe 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 Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  



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: Nie  

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:  

Nie  

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: Nie 

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:  

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

SIWZ oraz danych zawartych w ofercie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 



SIWZ. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem 

okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp oraz w niniejszej SIWZ. 3. 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: a) 

konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, określonych w 

§ 2 Umowy , nowymi osobami. Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie 

przez nowa osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w 

umowie. b) zmiany terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi 

sprawowany jest nadzór Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana zostanie 

wprowadzona w przypadku wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót. c) w 

zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę 

będącą różnicą pomiędzy dotychczasową kwotą VAT a kwotą VAT po zmianie 

stawki tego podatku, d) strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, 

omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych 

w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 4. Wszelkie 

zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w 

postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony. 5. Nie stanowi zmiany 

Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie dokonywane 

są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują 

skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 6. Strony zobowiązują się do 

niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich 

siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 

powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany 

adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po 

dwukrotnym awizowaniu. 7. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze 

umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 8. Umowy w sprawach zamówień 

publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej.  

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: 2018-07-27, godzina: 11:00,  

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  

>  

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 
 

Wydruk strony
 

 


