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1.1.1  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA MIASTO SZCZECIN,  
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

 
która na podstawie Art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., 

poz. 907 ze zm.), powierzyła Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Klonowica 5 w Szczecinie (71–241), przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia 

 

 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY  

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA  USŁUGĘ  

 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  
 

NA: 

„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu 
pn. 

„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk 
tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym:  

Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy  
w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej””  
 

 
Sprawa nr 8/ZP/GZ/1/UM/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze 

zm.), zwana dalej ustawą.  
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UWAGA 

 

 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne na 

zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną 
w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen 

Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach projektu pn. 
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej””  

dostępne na stronie internetowej pod adresem:  
http://www.ts.szczecin.pl/bip/index.php?id=14&bid=282 
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Rozdział I. Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty  

(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 
1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony 

dopiskiem „za zgodność”) z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego rozdziału, pkt 2 - rozdziału III  
oraz pkt 3 ppkt 1) rozdziału V niniejszej siwz. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione 

są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez te osoby.  

7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 

wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11.  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.                              
12.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1)   zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Tramwaje Szczecińskie  

Sp. z o.o., ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, kancelaria spółki - pok. nr 31 przetarg 

nieograniczony, oferta na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu 
komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen 

Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej””, ”nie  otwierać  przed  
29.04.2014r. godz. 08:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można 
było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający nie będzie 

ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 
 

Rozdział II. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem  terminu 

składania ofert. 
1) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, 

w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”. 

2) W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność 

wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. 
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Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej  

i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  

powinna mieć dopisek „zmiany”. 
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

Rozdział III. Oferty wspólne 

 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający 

kieruje informacje, korespondencję, itp.. 
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 

wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK itp. – składa każdy 
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu, 

b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych 

przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako 
jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, 

podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot, 
c) dokumenty wspólne takie jak np: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców 

w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania tych wykonawców. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4  niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną 

będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

Rozdział IV. Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na 

wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem 

wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 
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4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń 

lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 

technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, 
zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub 

koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

10. W sytuacji, gdy wykonawca w treści oferty (załącznik nr 1 do siwz) nie złoży oświadczenia (poprzez 

właściwe podkreślenie), czy oferta nie zawiera, bądź zawiera informację stanowiącą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczanie nieuczciwej konkurencji zamawiający uzna, że 

oferta nie zawiera informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Rozdział V. Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane 

dokumenty 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć 
następujące dokumenty: 

 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 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;  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną; 
3) 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.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca 
musi złożyć oddzielne zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę; 

4) Aktualne zaświadczenie z 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 
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wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne 
zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę; 

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 
8) ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) 
ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10) i 
11) ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy mają obowiązek także złożyć – Listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz;  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną.  

 
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania 
warunku; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną główną usługę polegającą 
na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową, lub przebudową, lub 
modernizacją, lub remontem torów tramwajowych wraz z siecią jezdną o długości minimum 1.000 m w 
jednym zadaniu oraz obiektu kubaturowego powyżej 1.000 m³ 

Uwaga:  

Zamawiający uwzględni tylko prace zakończone.  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej po jednej osobie na każde 
wymienione poniżej stanowisko:  

a) inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej - wymagane kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe: 

-  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, 
-  doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika  

   robót na pięciu ukończonych budowach w tym dwóch ukończonych budowach, 
przebudowach, modernizacjach lub remontach torowisk tramwajowych; 

b) inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej  - wymagane 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
-  uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji       

    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
-  doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika  

   robót na pięciu ukończonych budowach w tym dwóch ukończonych budowach,  
   przebudowach, modernizacjach lub remontach trakcji tramwajowej; 

c) inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej – wymagane kwalifikacje                  

i doświadczenie zawodowe: 
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- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji      

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, 
- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika 

robót wentylacyjnych, c.o., wodociągowych i kanalizacyjnych w tym doświadczenie na trzech 
zadaniach zakończonych polegających na przebudowie, budowie, modernizacji lub remoncie 

infrastruktury podziemnej i dwóch zadaniach dotyczących obiektów kubaturowych 
zawierających instalacje sanitarne; 

d) inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej - wymagane 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
-  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

   bez ograniczeń, 
- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika 

robót konstrukcyjno-budowlanych w tym doświadczenie na pięciu zadaniach zakończonych 

polegających na przebudowie, budowie, modernizacji lub remoncie budynku o kubaturze 
minimum 1000 m 3;  

e) inspektor nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej - wymagane 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

-  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez 
ograniczeń, 

- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika 

robót telekomunikacyjnych w tym doświadczenie na pięciu zadaniach zakończonych  
polegających na przebudowie, budowie, modernizacji lub remoncie instalacji 

telekomunikacyjnej w obiekcie użyteczności publicznej lub zakładzie przemysłowym; 
f) inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej  - wymagane 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:  

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, 
- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika 

robót mostowych w tym doświadczenie na pięciu zadaniach zakończonych polegających na 
przebudowie, budowie, modernizacji lub remoncie mostu. 

 

Uwaga:  

- Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wyszczególnionych powyżej tylko pod warunkiem 

spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.   

- Wymagane okresy doświadczenia zawodowego na stanowiskach: kierownika budowy, kierownika 
robót, inspektora nadzoru inwestorskiego mogą się pokrywać w czasie.  

- Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem 
polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych 

tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we 

wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. 
- Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 1409 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia 
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji                   
w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią 

decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie  

z art. 12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone  
w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
 

g)inspektor nadzoru ds. realizacji zieleni – wymagane kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe:  
- osoba po studiach wyższych typu ogrodniczego lub rolniczego, 

- co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu lub wykonawstwie w 
zakresie urządzania terenów zielonych. 
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, 

jeżeli wykonawca wykaże, że: 
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 

100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych; 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę nie niższą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Uwaga:  

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie 

obcej zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla 

danej waluty według kursu z dnia wszczęcia postępowania (tj. w dniu ukazania się ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Jeżeli w tym dniu nie będzie 

opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 
wszczęciem postępowania. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadach SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

 

4. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których w pkt 2 

ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 
wykonawców składających ofertę wspólną; 

 
2) Wykaz wykonanych, głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej 

siwz, oraz dowody, czy zostały wykonane należycie. 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 

wspólny ww. wykaz. 
 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi 

dysponują lub będą dysponować. 

 
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zmówienia (wymienione w 

ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 
wykonawców składających ofertę wspólną. 

 

5) Informację  z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców 

składających ofertę wspólną, który lub którzy w ramach konsorcjum odpowiada/ją za spełnienie 
tego warunku. 
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6) 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.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców 

składających ofertę wspólną, który lub którzy w ramach konsorcjum odpowiada/ją za spełnienie 
tego warunku. 

 
5. 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 wykonaniu zamówienia. 

6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie 

dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.  

8. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4) niniejszego rozdziału 
(art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (na zasadach 

określonych w pkt 4 niniejszego rozdziału), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 3 

ppkt 5) niniejszego rozdziału dotyczącej tych podmiotów. 
 

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 
1) Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz – według załącznika nr 1 do siwz.         

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

2) Odpowiednie pełnomocnictwa. Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 
siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). 

3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców. Jeżeli wykonawca nie złoży powyższego oświadczenia, 
zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy żadnej części zamówienia podwykonawcom).  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń  lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

10. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. 

materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną 
z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego. 

 

Rozdział VI. Wykonawcy zagraniczni 

 

1.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) – 4) i 6)  niniejszej siwz składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
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2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,                                               

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 5 niniejszej siwz składa zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy. 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i 3) oraz pkt 2 , powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 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. Przepis pkt 

3 stosuje się odpowiednio. 

5. Jeśli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 

takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

ROZDZIAŁ VII. Termin wykonania zamówienia rękojmia i gwarancja 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez strony wszystkich obowiązków 
ciążących na każdej z nich. 

2. Wykonawca wykonywać będzie obowiązki wskazane w Rozdziale XV – Opis przedmiotu zamówienia w pkt 
4 ppkt od 1 do 14 w okresie realizacji prac przez wykonawcę robót budowlanych oraz w trakcie odbioru 

końcowego inwestycji przez Zamawiającego, nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy – wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz.  
3. Wykonawca wykona obowiązek, o którym mowa w Rozdziale XV – Opis przedmiotu zamówienia w pkt 4 

ppkt 15 w terminie 14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego. 
Potwierdzeniem wykonania tego obowiązku będzie protokół odbioru opracowania.   

 

ROZDZIAŁ VIII. Wadium 

 

1. Wadium należy wnieść w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), 

w terminie do dnia 29.04.2014r. do godziny 08:30. Decyduje data wpływu środków do 
zamawiającego. 

2. Wadium może być wnoszone: 
1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. 

w Szczecinie PKOPPLPW 35124038131111000043756331 . 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),  gwarancjach bankowych, 
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gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2)  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz. 205 z późn. zm.) - w kasie 
wewnętrznej Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie,  pok. nr 217 (II 

piętro ) od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7  bez 

potwierdzania tych okoliczności,  
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez 

zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 

1) 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) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po jego stronie, 
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 9 niniejszej siwz, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw. 

Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy 

wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty 

upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

ROZDZIAŁ IX. Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się 

wykonawców z zamawiającym  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:  - od poniedziałku do 
piątku: 7:00 do godz. 15:00. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
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3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą  

1) faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

1) informacje o wszczęciu postępowania kierowane na podstawie art. 40 ust. 5a ustawy, 
2) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 

3) zmiany treści siwz, 
4) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa  w art. 86 ustawy 

oraz odpowiedź zamawiającego, 
5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 

6) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń lub dokumentów, o których  mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy, 
7) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, 

8) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 

9)  informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 
10) informacja o poprawieniu, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz,   

     niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 
11) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających      na niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 
12) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź wykonawcy, 

13) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
14) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z 

postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, terminie określonym 
zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta, 

15) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,       
16) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 

ustawy. 
2) e-maila,  przy przekazywaniu następujących dokumentów:  

a)  wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,  
b)  wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy  

     oraz odpowiedź zamawiającego,  

c)  wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,  
d)  wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość    

     ceny,  
e)  informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 8 7 ust. 2 ustawy,  

f)  wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,  

g) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,  
h) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,  

i)  informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.  
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych 
oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, 

niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy 

5. Postępowanie  odbywa  się  w  języku polskim w związku  z czym  wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być 

sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, 
aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Małgorzata Dworzyńska  

– tel. 91/43 94 696 w godz.: 7.30-15.00; faks 91/43 94 420 i e-mail: maldwo@ts.szczecin.pl czynne 

całą dobę. 

mailto:maldwo@ts.szczecin.pl
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9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał  siwz  bez 
ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano siwz , a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na 

tej stronie. 
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny 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, jeżeli siwz  udostępniana jest na tej stronie. 
 

ROZDZIAŁ X.  Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą obliczenia ceny oferty powinna być dla 
wykonawcy jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować 

wszystkie koszty wynikające z nadzoru nad realizacją projektu budowlanego, przedmiaru robót, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkich robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Błędy lub przeoczenia nie upoważniają wykonawcy do zmiany wynagrodzenia lub wysuwania innych 
roszczeń wynikających z umowy. 

2.  Cena brutto oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia opisanego w Rozdz. XV siwz, cena ta stanowić będzie cenę oferty do porównania z 

innymi ofertami. Cena oferty uwzględniać powinna między innymi: 

1) podatek od towarów i usług, 
2) koszty związane z nadzorem robót budowlanych, 

3) inne koszty wynikające z opisu przedmiotu umowy zawartego w umowie i siwz, jak również 
uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych  

3. Cenę, o której mowa w punkcie 2 należy podać w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
4. Cena podana w formularzu oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy i nie podlega 

podwyższeniu. 
5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

7. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 
ustawy, spowoduje odrzucenie oferty. 

8. W przypadku, gdy złożona zostanie oferta, której wybór będzie prowadzić 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 – doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ XI.  Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w kancelarii  pok. 31  ( parter )  Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie, 

71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5,  w terminie do dnia  29.04.2014r. do godz. 08:30. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, 

w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2014r. o godz. 09:00 w spółce Tramwaje Szczecińskie 

Sp. z o.o. w  Szczecinie  przy  ul. S. Klonowica 5   pok. nr  103   ( I piętro). 
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną 

Pismem Okólnym Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Nr 11/GZ/2014 z dnia 13.03.2014r.   
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 

8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) 
i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące: ceny oferty, 

terminu wykonania zamówienia, gwarancji – zawarte w ofercie. 
9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

ROZDZIAŁ XII.  Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena .      „Cena” – 100 % 

2. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:      

                          cena najniższa 

  ------------------------------------------------  x 100 pkt  x znaczenie kryterium 100 % 

 cena oferty ocenianej 

Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez  okres  60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie – warunków udziału w postępowaniu.  
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

7. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający 
zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 

w siwz. 
11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
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którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.  
13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia 

postępowanie. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

15. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert   
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez 
nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne 

materiały. 

ROZDZIAŁ XIII. Zawarcie umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zawarcie umowy. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 
8 do niniejszej siwz.  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

3. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z przynależnością 

do właściwej izby. 
 

ROZDZIAŁ XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

3. 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. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

ROZDZIAŁ XV.   Opis przedmiotu zamówienia.                                                                                        

 

1. Nazwa i kod CPV: 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

polegającymi na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu 
komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach 
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projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej.   

Wymagane jest pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w następujących 
specjalnościach: 

1) drogowej (podbudowy, drogi i torowiska), 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (sieć 

trakcyjna, sieć oświetleniowa, zasilanie urządzeń trakcyjnych, smarownic i napędów zwrotnic, 

instalacje w budynkach, instalacje oświetlenia ulicznego, kolizje), 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych (odwodnienia torowiska i dróg, kolizje, instalacje w budynkach), 

4) konstrukcyjno – budowlanej (budynki), 

5) telekomunikacyjnej (instalacje i kolizje), 

6) mostowej (elementy montowane do konstrukcji mostu, 

7) inspektor nadzoru ds. realizacji zieleni (ochrona drzew), 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych 

polegających na przebudowie torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych, infrastruktury 

towarzyszącej oraz prac towarzyszących. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia, terminu realizacji, wynagrodzenia Wykonawcy, obowiązków Zamawiającego i 

Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne postanowienia zostały zawarte 
w załączniku nr 8 do siwz – wzór umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli (inspektorów nadzoru) 
zgodnie z przepisami art. 25 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1409) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, warunkami pozwolenia na budowę i wiedzą 
techniczną, 

2) zapewnienia uczestniczenia inspektorów nadzoru w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych, 

3) zapewnienia inspektorów nadzoru w innych branżach, 

4) kontroli w sposób ciągły wykonywanych robót i zapewnienia w tym celu obecności inspektorów 
nadzoru na placu budowy w zakresie pozwalającym na należyte sprawowanie takiej kontroli,  

5) niezwłocznego przybycia na plac budowy inspektorów nadzoru w przypadku zgłoszenia takiej 
konieczności przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych, 

6) uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
7) zapewnienia udziału inspektorów nadzoru w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego, 
8) inicjowania i organizowania narad oraz powoływania komisji w przypadkach koniecznych dla 

prawidłowego zrealizowania inwestycji,  
9) sporządzania i doręczania  Zamawiającemu tygodniowych raportów zbiorczych (we wszystkich 

specjalności) z postępu robót,  

10) sporządzania i doręczania Zamawiającemu protokołów z narad technicznych, protokołów odbiorów, 
notatek służbowych zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

11) kontrolowania, aby roboty wykonywane były wyłącznie przez wykonawcę robót budowlanych, z 
którym Zamawiający zawarł umowę oraz podwykonawców wskazanych w tej umowie,   

12) informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożenia występujących podczas realizacji robót, w 

szczególności takich które mogą mieć wpływ na nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę 
robót budowlanych,  

13) zajmowania, na wniosek Zamawiającego, na piśmie stanowiska w sprawach dotyczących budowy, 
14) wykonywania pleceń Zamawiającego, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej 

umowy, 

15) wykonywania innych obowiązków niezbędnych do realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego, 
jeżeli zgodnie z przyjętymi zasadami procesu budowlanego należą one do obowiązków inspektorów 

nadzoru inwestorskiego,  
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16) wykonania po zakończeniu budowy podziału inwestycji na właściwe branże (np.: drogową, torową, 

elektrotrakcyjną, sanitarną, sygnalizację świetlną, oświetlenie uliczne, telekomunikacyjną, organizację 

ruchu lub inne) oraz środki trwałe poprzez sporządzenie na tę okoliczność opracowania w formie 
pisemnej oraz elektronicznej w pliku Exel pakietu Microsoft Office 2008 lub w wersji wcześniejszej.  

5. Wynagrodzenie  i warunki zapłaty 
1) Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto zgodne ze złożoną ofertą 

cenową. Wynagrodzenie brutto zawiera w sobie podatek od towarów i usług według obowiązującej 
stawki. 

2) Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie według następujących zasad: 

a) a) pierwsza faktura w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 – Wykonawca 
wystawi fakturę częściową po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpocznie 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego, 
b) 7 faktur częściowych (miesięcznych), każda w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w ust. 1 – Wykonawca wystawi faktury częściowe po upływie każdego z 7 

kolejnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu, o którym mowa w pkt 1, 
C) 25% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 – płatne po wykonaniu umowy przez 

Wykonawcę w całości, na podstawie faktury końcowej.  
3) Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i Wykonawca nie ma prawa do jego 

zwiększenia w sytuacji nieterminowego wykonywania prac przez wykonawcę robót budowlanych lub 
w przypadku umownej zmiany terminu wykonania umowy (tj.  do 270 dni kalendarzowych od 

podpisania umowy), której przedmiotem jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków 
– Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i 
przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

6. Odstąpienie od umowy, kary umowne i odszkodowanie uzupełniające                                  

1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę. Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę na 
piśmie do należytego wykonywania umowy wyznaczając mu dodatkowy termin, z zagrożeniem, iż w 

razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 
2) Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
określonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia brutto.(zapis wg wzoru umowy zał. nr 8 do siwz) 

3) W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający 

ma prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4) Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia. 
W przypadku nieuzyskania przez zamawiającego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura     

i Środowisko na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk 

tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy 
wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”” – niniejsze postępowanie na wykonywanie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi tego zadania zostanie unieważnione. 

Członkowie komisji przetargowej: 

Przewodniczący komisji            Krystyna Gawrońska ………………………………………………… 
Z-ca przewodniczącego            Jakub Kujath – UM Szczecin ……………………………………… 

Członek komisji   Ryszard Roszak …………………………………………………….… 
Członek komisji   Marek Sroczyński ……………………………………………….…… 

Członek komisji   Krzysztof Mazurak  ……………………………………………..…… 
Członek komisji   Mirosław Pińkowski …………………………………………………. 

Członek komisji   Emilia Dworakowska – UM Szczecin ……………………….…. 

Sekretarz komisji                      Małgorzata Dworzyńska ………………………………………….. 
        PREZES ZARZĄDU 

 
                                    Krystian  Wawrzyniak                                                                                                                                         

        ------------------------------------------------ 

     (zatwierdził w imieniu zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do siwz 

…………….…………………. 

   (pieczęć wykonawcy) 

 
                                                           OFERTA  CENOWA 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................ 
działając w imieniu i na rzecz : 

 

............................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 
............................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 
REGON.......................................................................... Nr NIP  ............................................................. 

Nr konta bankowego: .............................................................................................................................. 

nr telefonu ..................................................................... nr faxu ............................................................ 

e-mail  ............................................................................................. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie 

robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią 
trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą 

Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.””  
składam(y) niniejszą ofertę. 

1. Oferuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 
płatności określonych w siwz za cenę łączną brutto w wysokości: …………………………..……. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………. złotych) w tym podatek VAT 

według obowiązującej stawki …………………….. % (lub zwolnienia)*  

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję/zrealizujemy w terminie wskazanym przez 

zamawiającego w rozdz. VII i XV siwz.  

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym 

przez zamawiającego. 

5. Oświadczam(y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:  

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

                                           (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 

6. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 

................................................................................. 
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................................................................................. 

 

 
Ofertę składam(y) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

 
 

Na ofertę składają się : 
1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 
4. ................................... 

5. ................................... 
6. ................................... 

7. ................................... 

 
 

 
 

 
 

 

........................., dn. ..................                          ......................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w 
przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawcy ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Uwaga: 
Wykonawca podaje cenę brutto z podatkiem VAT, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego wykonawca będzie 
podatnikiem podatku z tytułu wykonania czynności, o których mowa w formularzu oferty. Jeżeli z tytułu wykonania 
czynności, o których mowa w formularzu oferty, wykonawca nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, podaje 
cenę bez podatku. 
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...........................................................                        Załącznik nr 2 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
 

 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz : 

............................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

............................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie 

robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią 
trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą 

Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej””  

  
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa 

w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

 
 

 

........................., dn. ..................                          ................................................................. 
                                                        (podpis(y) osób uprawnionych  

do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do siwz 
         

         ..................................... 
(pieczęć wykonawcy) 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ/ 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

.......................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 
.......................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie 
robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią 

trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą 
Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”” , 

 
1) Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

(w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy 
wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 

  

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   
 

 

..............................., dn. ..............................                               ............................................ 
                       (podpis(y) osób uprawnionych  

                              do reprezentacji wykonawcy)  

                                                                                                                                                                              

2) Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

..............................., dn. ..............................                               ............................................ 

                       (podpis(y) osób uprawnionych  
                              do reprezentacji wykonawcy) 

 
 

            

                                                           
Uwaga: - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
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.............................................................           Załącznik nr 4 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz : 

............................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 
............................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie 

robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią 
trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą 

Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej””,  

  

 
oświadczam(my), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................   .................................................................................. 
                                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
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.............................................................      Załącznik nr 5 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

 
 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 
 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz : 

............................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 
............................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 
„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie 

robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią 
trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą 

Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej””,  
  

 
przedstawiam(y) następujące informacje:  

 

l.p. Opis przedmiotu 
zamówienia/USŁUGI  

 

Podmiot zlecający  Miejsce 
wykonania 

Data 
wykonania 

Wartość 
wykonanej 

usługi 

 
 

     

 

 

     

  

 

    

  
 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
..............................., dn. ...............................   .................................................................................. 
                                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
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............................................................      Załącznik nr 6 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz : 

............................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

............................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie 
robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią 

trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą 

Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej””,  

  
 Oświadczamy, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

Imię i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe i 

wykształcenie* 

Doświadczenie 
zawodowe – lata 

pracy na 
stanowisku …* 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania 
daną osobą ** 

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

    

  
* wykonawca powinien podać informacje na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku; 
** wykonawca powinien wskazać , na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponować osobami wskazanymi do 
realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał 
podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy PZP) 

 
 

 
 

 

 
..............................., dn. ...............................   .................................................................................. 
                                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
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.............................................................           Załącznik nr 7 do siwz 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O POSIADANIU UPRAWNIEŃ 

 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz : 

............................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

............................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie 
robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią 

trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą 

Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.””  

 
 

 
Oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione 

w załączniku nr 6 do siwz), posiadają wymagane uprawnienia. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

..............................., dn. ...............................   .................................................................................. 
                                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
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Wzór umowy                                      Załącznik nr 8 do siwz 

 
Umowa nr …………… 

na „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. 
„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z 

siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z 
pętlą Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.””  

 

zawarta w dniu ....................... w Szczecinie pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  
NIP: 851-030-94-10,  

zwaną w treści umowy Zamawiającym,  

reprezentowaną przez ………………………………………..   

a 

……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………., 

zwaną/zwanym w treści umowy Wykonawcą, 
reprezentowaną/reprezentowanym przez ………………………………………………… 

Umowa niniejsza zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie oznaczonej nr ……………………, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr poz. 907 ze 

zm.).  

Zamawiający oświadcza, iż do wykonywania wszystkich czynności Zamawiającego, jako inwestora w procesie 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na 

zadaniu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z 
siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen 

Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej””, swoim pełnomocnikiem ustanowił „Tramwaje Szczecińskie” Spółkę z o.o. w 

Szczecinie.  
 

§ 1. 

Przedmiot umowy  

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonywanie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 
torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – 

Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w 
Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” w specjalnościach: 

1) drogowej – w tym torowiska tramwajowe, 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych – w tym odwodnienia torowisk tramwajowych,  

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -    w tym 

sieć trakcyjna z konstrukcjami wsporczymi, nośnymi i osprzętem w rozumieniu normy PN-K-92020 
„Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia”, sieć oświetleniowa, sygnalizacja uliczna, 

instalacje w budynkach, 
4) konstrukcyjno – budowlanej,  
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5) telekomunikacyjnej, 

6) mostowej, 

7) urządzania terenów zielonych, 
8) doraźnie może wystąpić potrzeba skorzystania z wiedzy i kwalifikacji inspektora innej specjalności, a 

także związane z tym nadzorem zadania, szczegółowo wymienione w § 3 ust. 1. 
2. Szacunkowy termin wykonywania prac przez wykonawcę robót budowlanych wynosi 10 miesięcy, 

jednakże nie można wykluczyć, że ulegnie on wydłużeniu, co Wykonawca uwzględnił składając ofertę na 
podstawie której zawarta została niniejsza umowa. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu wzór umowy, która zawarta zostanie z wykonawcą, któremu 

Zamawiający powierzy wykonanie umowy, której przedmiotem jest „Wykonanie robót budowlanych 
polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: 

Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i 
przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”. W przypadku, 

gdyby w dniu zawarcia niniejszej umowy umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym była już 

zawarta, Wykonawca oświadcza, że umowa ta jest mu znana. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz decyzjami w sprawie udzielenia pozwolenia 

na budowę, na podstawie których wykonywana będzie umowa, której przedmiotem jest „Wykonanie 
robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu 

komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach 
projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie. 

 

§ 2. 
Przedstawiciele  

 
1) Nadzór inwestorski w imieniu Wykonawcy będą wykonywać n/w osoby zwane dalej inspektorami nadzoru 

inwestorskiego: 

1) …………………….. posiadający uprawnienia nr ……………………. do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

2) …………………………. posiadający uprawnienia nr ………………….. do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

3) ……………………………… posiadający uprawnienia nr ……………….. do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

4) …………………….. posiadający uprawnienia nr ……………………. do wykonywania samodzielnej funkcji 

kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

5) …………………….. posiadający uprawnienia nr ……………………. do wykonywania samodzielnej funkcji 

kierownika budowy i robót w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, 

6) …………………….. posiadający uprawnienia nr ……………………. do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności mostowej bez ograniczeń, 

7) ……………………………… posiadający odpowiednie wykształcenie do nadzorowania urządzania terenów 
zielonych. 

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są przedstawicielami Zamawiającego na budowie wyłącznie w 

kwestiach techniczno-budowlanych.  
3. Funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wymienionych w  ust. 1 pełnić będzie 

upoważniona/y przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonania niniejszej umowy 
…………………………………………… 

4. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy z Wykonawcą upoważniony jest ze strony Zamawiającego – 
…………………………………………….  –  tel. …………………………… oraz  tel. kom. …………………………………….. 
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§ 3. 

Obowiązki  Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli (inspektorów nadzoru) 

zgodnie z przepisami art. 25 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1409) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, warunkami pozwolenia na budowę i 

wiedzą techniczną, 
2) zapewnienia uczestniczenia inspektorów nadzoru w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót 

budowlanych, 

3) zapewnienia inspektorów w innej specjalności, 
4) kontroli w sposób ciągły wykonywanych robót i zapewnienia w tym celu obecności inspektorów 

nadzoru na placu budowy w zakresie pozwalającym na należyte sprawowanie takiej kontroli,  
5) niezwłocznego przybycia na plac budowy inspektorów nadzoru w przypadku zgłoszenia takiej 

konieczności przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych, 

6) uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

7) zapewnienia udziału inspektorów nadzoru w komisjach i naradach technicznych organizowanych 
przez Zamawiającego, 

8) inicjowania i organizowania narad oraz powoływania komisji w przypadkach koniecznych dla 
prawidłowego zrealizowania inwestycji,  

9) sporządzania i doręczania  Zamawiającemu tygodniowych raportów zbiorczych (we wszystkich 

specjalności) z postępu robót,  
10) sporządzania i doręczania Zamawiającemu protokołów z narad technicznych, protokołów odbiorów, 

notatek służbowych zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
11) kontrolowania, aby roboty wykonywane były wyłącznie przez wykonawcę robót budowlanych, z 

którym Zamawiający zawarł umowę oraz podwykonawców wskazanych w tej umowie,   

12) informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożenia występujących podczas realizacji robót, w 
szczególności takich które mogą mieć wpływ na nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę 

robót budowlanych,  
13) zajmowania, na wniosek Zamawiającego, na piśmie stanowiska w sprawach dotyczących budowy, 

14) wykonywania pleceń Zamawiającego, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej 
umowy, 

15) wykonywania innych obowiązków niezbędnych do realizacji nadzorowanego zadania 

inwestycyjnego, jeżeli zgodnie z przyjętymi zasadami procesu budowlanego należą one do 
obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

16) wykonania po zakończeniu budowy podziału inwestycji na właściwe branże (np.: drogową, torową, 
elektrotrakcyjną, sanitarną, sygnalizację świetlną, oświetlenie uliczne, telekomunikacyjną, 

organizację ruchu lub inne), poprzez sporządzenie na tę okoliczność opracowania w formie 

pisemnej oraz elektronicznej w pliku Exel pakietu Microsoft Office 2008 lub w wersji wcześniejszej.  
2. Przed przystąpieniem do wykonania obowiązków wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca dokona 

wymaganego przepisami prawa zgłoszenia wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane 
w § 2 ust. 1 organom administracji publicznej właściwym w sprawach budowlanych.   

3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie wykonywania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200 000,00 
(słownie: dwieście tysięcy złotych) zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową wraz z 
dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.   

 
§ 4. 

Termin wykonania umowy 

 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez strony wszystkich obowiązków 

ciążących na każdej z nich. 
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2. Wykonawca wykonywać będzie obowiązki wskazane w § 3 ust.1 pkt 1 – 16 w okresie realizacji prac przez 

wykonawcę robót budowlanych przewidzianych do wykonania w terminie do 270 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia umowy na ich wykonanie oraz do 30 dni kalendarzowych na czynności odbiorowe i 
rozliczenie inwestycji w trakcie odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego, nie wcześniej jednak 

niż od dnia zawarcia niniejszej umowy.  
3. Wykonawca wykona obowiązek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 16 w terminie 14 dni od dnia dokonania 

odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania tego obowiązku będzie 
protokół odbioru opracowania.   

 

§ 5. 
Wynagrodzenie  i warunki zapłaty 

  
1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………………………………… zł brutto (słownie: …………………………………. /100). Wynagrodzenie brutto 

zawiera w sobie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. 
2. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie według następujących zasad: 

1) pierwsza faktura w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 – Wykonawca wystawi 
fakturę częściową po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpocznie sprawowanie 

nadzoru inwestorskiego, 
2) 7 faktur częściowych (miesięcznych), każda w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w 

ust. 1 – Wykonawca wystawi faktury częściowe po upływie każdego z 7 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych po miesiącu, o którym mowa w pkt 1, 
3) 25% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 – płatne po wykonaniu umowy przez Wykonawcę 

w całości, na podstawie faktury końcowej.  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i Wykonawca nie ma prawa do jego 

zwiększenia w sytuacji nieterminowego wykonywania prac przez wykonawcę robót budowlanych lub w 

przypadku umownej zmiany terminu wykonania umowy, której przedmiotem jest „Wykonanie robót 
budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu 

komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach 
projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej”.  
4. Zamawiający dokona zapłaty faktur częściowych (7), każdorazowo w terminie 21 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, po wykonaniu przez siebie 
umowy w całości tj. po wykonaniu wszystkich obowiązków wymienionych w § 3 ust. 1. Zapłata tego 

wynagrodzenia następuje na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej 
Zamawiającemu wraz z: 

1) kopią protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, 

2) kopią protokołu odbioru opracowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 16, 
3) pisemną informacją jaki jest kwotowy udział wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy na 

poszczególnych etapach wskazanych w § 1 ust. 2. w wynagrodzeniu brutto wskazanym w ust. 1.      
6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 w terminie 21 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w ust. 6.  

7. Za dzień dokonania zapłaty faktur uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6. 
Odstąpienie od umowy, kary umowne i odszkodowanie uzupełniające 

                                          
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę. Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie 

do należytego wykonywania umowy wyznaczając mu dodatkowy termin, z zagrożeniem, iż w razie 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy    w wysokości 10% określonego w 

§ 5 ust. 1 wynagrodzenia brutto. 
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3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający ma 

prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia. 

 
§ 7. 

Zmiany umowy 
1. Zmiany umowy dokonywane są zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Możliwe jest dokonanie istotnej zmiany umowy w zakresie zmiany osób wskazanych w  2 ust. 1 pkt 1 – 4, 
ust. 2 i ust. 3. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

 

§ 8. 
Inne  postanowienia 

1. O każdej zmianie adresów lub danych stron strony zobowiązane są nawzajem się informować, pod 
rygorem poniesienia negatywnych skutków prawnych swojego zaniechania, w szczególności w postaci 

skutecznego dokonania doręczenia.  
2. Zamawiający wyznacza swojego pełnomocnika – „Tramwaje Szczecińskie” Sp. z o.o. do kontaktów z 

Wykonawcą i dokonywania doręczeń do jego rąk i na jego adres w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy.  
3. W przypadku sporów lub rozbieżności pomiędzy stronami, dla interpretacji uprawnień 

i obowiązków stron umowy ustala się poniższą kolejność dokumentów: 
1) niniejsza Umowa; 

2) SIWZ wraz z załącznikami; 

3) oferta Wykonawcy. 
 

§ 9. 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa  

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 

budowlane. 
2. Spory związane z niniejsza umową rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, 
Pełnomocnika Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
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