
 

~ 1 ~ 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
W POZNANIU 

 

 
 

 

 Poznań, 12.04.2018 roku  
 

 
 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
(SIWZ) 

 

 
Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej w 

technologii freecooling oraz systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu 

 
 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro   

 
 

numer sprawy ZZP-2380-31/2018 
 
  

 

Zamawiającym jest: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A 

Adres URL: www.wielkopolska.policja.gov.pl 

Adres e-mail: przetargi@po.policja.gov.pl 

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

Telefon: 61/841 27 43 

Fax: 61/841 27 44 

 
     Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami: 

 

w sprawach procedury: Piotr Zasieczny telefon: 61/841 27 42 

  

w zakresie przedmiotu zamówienia: Adam Witt telefon: 61/841 24 59 
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie 

zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” oraz przepisami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1 Przedmiotem umowy jest pełnienie przez wykonawcę nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ, dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej w 

technologii freecooling oraz systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu, zgodnie z art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 punkt 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1322 ze zm.). 

Nadzór autorski obejmuje w szczególności.: 
- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową; 
- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 
- sporządzanie zamiennych elementów dokumentacji projektowej w szczególności adaptacji i dostosowania 

posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji w zakresie określonym w § 2 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 
5 do SIWZ);  

- sporządzenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich;  
- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwiązań na żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub wykonawcy robót budowlanych;  
- czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę; 
- udział w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 
- ocenę wyników badań materiałów i elementów budowlanych; 
- udział w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności 

użytkowych; 
- czynności, o których mowa w § 6 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 

II.2 Pełnienie nadzoru autorskiego wykonywane będzie w ramach realizacji Zadania nr 1 pn. „Pełnienie nadzoru 

projektanta” określonego w Załączniku nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu pt. „Regionalne 

Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-

0012/16-00 w ramach Osi priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług 

publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu Państwa.  

II.3 Kody CPV – 71248000-8. 

II.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

II.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

II.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp. 

II.7 Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN),  

z wyłączeniem walut obcych. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do dnia 30.11.2018. 

IV. OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu 

składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV. 5.  

IV.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który 

winien być złożony w formie oryginału. 
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IV.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: 

IV.2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, 

IV.2.2 ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna 

wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców  

w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla 

ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego  

z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

IV.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie 

oryginału. 

IV.4 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca nie będący innym podmiotem, 

nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału. 

IV.5 Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, 

zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, o którym mowa w pkt. V.5.1, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone  

w formie oryginału. 

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

V.1 Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych 

dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako 

najkorzystniejsza. 

V.2 Zdolność zawodowa w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia: 

Minimalny poziom warunku Dokument potwierdzający spełnianie warunku 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności 

zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że 

będzie dysponował: 

V.2.1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń 

do projektowania w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej, która posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych 

uprawnień oraz wykonała co najmniej 2 projekty, 

których zakres obejmował konstrukcje stalowe 

oraz konstrukcję dachu; 

V.2.2 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń 

do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych, która posiada co najmniej  

5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

tych uprawnień oraz wykonała co najmniej 2  

 

V.2.6 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, 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. 
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projekty, których zakres obejmował instalację 

klimatyzacji precyzyjnej; 

V.2.3 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń 

do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, która posiada co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po 

uzyskaniu tych uprawnień oraz wykonała co 

najmniej 2 projekty, których zakres obejmował 

instalację elektryczną w budynkach;  

V.2.4 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń 

do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, która posiada co najmniej 

5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

tych uprawnień oraz wykonała co najmniej: 

- 2 projekty których zakres obejmował systemy 

SSP (SAP) oraz wczesnej detekcji dymu, 

- 1 projektu, którego zakres obejmował system 

SUG. 

 

 
V.3 Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. V.2 może polegać na zdolności 

zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,  

z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. V.4. 

V.4 Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności  zawodowej, o której mowa  

w pkt. V.2 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że podmioty te będą realizować 

zamówienie lub jego część. 

V.5 Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym celu: 

V.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych, o których mowa w pkt. V.2 innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny  

i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego 

rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył 

wykonawcę z innym podmiotem - treść zobowiązania określa załącznik nr 4 do SIWZ. 

V.5.2 Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, może żądać także dokumentów, które określają w szczególności: 

V.5.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

V.5.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

V.5.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

V.5.2.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

VI.1 Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych 

dokumentów i oświadczeń będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem dotyczącym oświadczeń, o którym mowa w IV.4 oraz pkt. VI.2. 

VI.2 Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o którym 

mowa w pkt. VI.3.12 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

VI.3 Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone  

w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp. 

Podstawa wykluczenia Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy 

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia. 

VI.3.1 Dokumenty określone w pkt. V.2.5 SIWZ 

Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. 
a uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego 
osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
a) przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, 

art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.); 

b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym 
mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny;  

c) przestępstwo skarbowe; 
d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), 

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia określonych w lit. a-c, oraz  jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia 
określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia. 

VI.3.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 
7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a uPzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu 
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188,  

art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.); 

VI.3.3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 
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b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym 
mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny; 

c) przestępstwo skarbowe; 
d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),  

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia określonych w lit. a-c, oraz  jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia 
określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia.. 

 

Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit.  b 

uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego 

wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,  

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia  

w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej  

z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.. 

VI.3.4 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy 

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd 

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów. 

VI.3.5 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy 

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub  

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

VI.3.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 

Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie 

wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące 

dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

VI.3.7 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy 

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

VI.3.8 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 
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umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 

Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi 

wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

VI.3.9 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie 

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął 

okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

VI.3.10 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - 

Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego 

orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął 

okres obowiązywania zakazu ubiegania się     

o zamówienia publiczne. 

VI.3.11 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ.  

 

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy  

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VI.3.12 Oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej - w przypadku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy  

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy  

z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

z 2017 r., 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

 

VI.3.13 Odpis z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu 
lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany 
złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego 
podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał 
podwykonawcę. 

Uwaga: 
Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. 

dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, 
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dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2344). 

o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskaże ich 

dostępność w formie elektronicznej pod określonym 

adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej 

bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie  

z tej baz danych ww. dokument. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 

Zamawiający wykluczy  wykonawcę, który w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia. 

VI.3.14 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy  

wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z:  

- Zamawiającym, 

- osobami uprawnionymi do reprezentowania 

Zamawiającego,  

- członkami komisji przetargowej, 

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa  

w art. 17 ust. 2a uPzp,  

chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po 

stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

VI.3.15 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp  - 

Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniej umowę w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia. 

VI.3.16 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - 

Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za, wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 

środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w 

tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 

dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia stała się ostateczna. 

VI.3.17 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 

ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - wykonawcę, jeżeli urzędującego 

członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego  

 

VI.3.18 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 
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, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

lub wykroczenie przeciwkośrodowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 

uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w 

którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia stała się ostateczna. 

 

Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - 

Zamawiający wykluczy  wykonawcę, wobec którego 

wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 

prawa ochrony środowiska lub przepisów  

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli 

nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna. 

VI.3.19 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

 

Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy  

wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

VI.3.20 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 

SIWZ. 

 

 

VI.4 Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

VI.4.1 Jeżeli wykonawca, inny podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków  

w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt VI.3.13 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub 

zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca 

wskazany przez niego w ofercie, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

VI.4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w celu 

spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. VI.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu 

spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie , ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
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VI.5 Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany 

będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

VI.6 Zamawiający będzie badał, czy wobec: 

VI.6.1 wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp; 

VI.6.2 innego podmiotu na zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 

uPzp; 

VI.6.3 podwykonawcy wskazanego w ofercie, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, 

nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp 

VI.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia 

dokumentów określonych w pkt. VI.3. 

VI.8 Jeżeli wobec innego podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI.3, Zamawiający będzie żądał, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

VI.8.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  

VI.8.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli samodzielnie wykaże 

zdolności zawodowe. 

VI.9 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

VII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

VIII.1 Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia  

i informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na 

adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44. 

VIII.2 Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

VIII.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

X.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

X.2 Zamawiający, żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

X.3 Przygotowanie oferty 

X.3.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

X.3.2 Oferta musi być sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie 

wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.  

mailto:przetargi@po.policja.gov.pl
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X.3.3 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 

ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, 

oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.  

X.3.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  

X.3.5 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez wykonawcę lub osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który 

wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.  

X.4 Złożenie oferty. 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych 

ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań 

oznakowana następująco: 

ZZP-2380-31/2018 „Oferta - Pełnienie nadzoru autorskiego” 

Nie otwierać przed dniem 20.04.2018 r., do godz. 11:30 

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

X.5 Zmiana oferty. 

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  

o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej 

następująco:  

ZZP-2380-31/2018 „Zmiana oferty - Pełnienie nadzoru autorskiego” 

Nie otwierać przed dniem 20.04.2018 r., do godz. 11:30 

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą 

Wykonawcy, który wprowadził zmianę, a zmiany w niej zawarte zostaną dołączone do oferty. 

X.6 Wycofanie oferty. 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty  

z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego 

dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:  

ZZP-2380-31/2017 „Wycofanie oferty - Pełnienie nadzoru autorskiego” 

X.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

XI.1 Ofertę należy złożyć do 20.04.2018 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. 

Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.  

XI.2 Otwarcie ofert odbędzie się 20.04.2018 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. 

Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.  

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

XII.1 Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

XII.2 Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia w szczególności koszty nadzoru autorskiego, opracowania 

adaptacji dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy takie jak 

koszty badań i ekspertyz, uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz opłaty, w tym opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 

prowadzonych działań związanych z realizacją umowy i inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji. 
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XII.3 Cena może być tylko jedna. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

XIII.1 Kryteria oceny oferty: 

XIII.1.1 Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %.  

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt. 

Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu  

o następujący wzór: 

C = (C min / C x ) x 60 

gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „Cena” 

 C min - najniższa cena spośród złożonych ofert 

 Cx - cena oferty badanej 
 

XIII.1.2 Kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej” którego znaczenie wynosi 

5 %. 

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

XIII.1.2.1 jego imię i nazwisko; 

XIII.1.2.2 nr uprawnień; 

XIII.1.2.3 doświadczenie, w tym: 

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,  

- wskazać wykonane co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował konstrukcje 

stalowe oraz konstrukcje dachu. 

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej” 

zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.  

Liczbie wykonanych projektów przez daną osobę zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą 

tabelą. 

Liczba projektów Liczba punktów 

2 0 

3 2 

≥ 4 5 
 

XIII.1.3 Kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności sanitarnej”, którego znaczenie wynosi 15 %. 

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać projektanta w specjalności sanitarnej 

XIII.1.3.1 jego imię i nazwisko; 

XIII.1.3.2 nr uprawnień; 

XIII.1.3.3 doświadczenie, w tym: 

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,  

- wskazać wykonane co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował instalację 

klimatyzacji precyzyjnej. 

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności sanitarnej” zostanie dokonane 

na podstawie niżej określonych zasad.  

Liczbie wykonanych projektów przez daną osobę zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą 

tabelą. 

Liczba projektów Liczba punktów 

2 0 

3 2 

4 5 

5 10 

≥ 6 15 
 

XIII.1.4 Kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności elektrycznej”, którego znaczenie wynosi 5 %. 

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać projektanta w specjalności elektrycznej: 

XIII.1.4.1 jego imię i nazwisko; 

XIII.1.4.2 nr uprawnień; 
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XIII.1.4.3 doświadczenie, w tym: 

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,  

- wskazać wykonane co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował instalację 

elektryczną w budynkach.  

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności elektrycznej” zostanie 

dokonane na podstawie niżej określonych zasad.  

Liczbie wykonanych projektów przez daną osobę zostanie przyznana liczba punktów zgodnie  

z poniższą tabelą. 

Liczba projektów Liczba punktów 

2 0 

3 2 

≥ 4 5 
 

XIII.1.5 Kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności telekomunikacyjnej”, którego znaczenie wynosi 15 %. 

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać projektanta w specjalności telekomunikacyjnej: 

XIII.1.5.1 jego imię i nazwisko; 

XIII.1.5.2 nr uprawnień; 

XIII.1.5.3 doświadczenie, w tym: 

- liczbę lat posiadanych przez niego uprawnień,  

- wskazać wykonane co najmniej 2 projekty, których zakres obejmował systemy SSP 

(SAP) oraz wczesnej detekcji dymu, 

- wskazać wykonany co najmniej 1 projekt, którego zakres obejmował system SUG. 

Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności telekomunikacyjnej” zostanie 

dokonane na podstawie niżej określonych zasad.  

Liczbie wykonanych projektów przez daną osobę zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższymi 

tabelami. 

Dla projektów, których zakres obejmował systemów SSP (SAP) oraz wczesnej detekcji dymu. 

Liczba projektów Liczba punktów 

2 0 

3 2 

4 5 

≥ 5 10 
 

Dla projektów, których zakres obejmował system SUG. 

Liczba projektów Liczba punktów 

1 0 

2 2 

≥ 3 5 

 

Następnie punkty uzyskane za poszczególne okresy gwarancji oraz rękojmi zostaną zsumowane zgodnie  

z poniższym wzorem. 

Pt = Pt1 + Pt2 

gdzie: Pt - liczba punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności telekomunikacyjnej 

 Pt1 - liczba punktów uzyskana za wykonane projekty, których zakres obejmował systemów SSP 

(SAP) oraz wczesnej detekcji dymu 

 Pt2 - liczba punktów uzyskana za wykonane projekty, których zakres obejmował system SUG  

w Centrum Danych lub serwerowni 
 

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane zgodnie z poniższym wzorem. 

O = C + Pb + Ps + Pe + Pt 

gdzie: O - łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach  

 C - liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena” 

 Pb  - liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej” 
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 Ps - liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności sanitarnej” 

 Pe - liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności elektrycznej” 

 Pt - liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności telekomunikacyjnej” 

 

XIII.2 Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie miało taki sam bilans punktowy, Zamawiający jako najkorzystniejszą spośród tych 

ofert uzna ofertę z najniższą ceną.  

XIII.3 Sposób oceny ofert. 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp, która uzyska największą liczbę punktów - 

maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria określone w pkt. XIII. 1, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. XIII.2, złożona 

przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp, 

zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01. 

XIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum 

zawierającą minimum następujące postanowienia: 

- określenie celu gospodarczego, 

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego 

zamówienia, 

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy, 

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

XVII. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

XVII.1 Z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa: 

XVII.1.1 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - 

jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane  

w inny sposób; 

XVII.1.2 przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie 

później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XVII.2 Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej 

załącznik nr 5 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.  

XVII.3 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  

o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

XVIII.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów uPzp. 

XVIII.2 Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp. 

XVIII.3 W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej. 

XVIII.3.1 Poinformowanie Zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub 

zaniechaniu czynności. 

XVIII.3.1.1 Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt. XVIII.3.2.1. 

XVIII.3.1.2 Informację, o której mowa w pkt. XVIII.3.1.1 wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

XVIII.3.1.2.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego - jeżeli 

została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli 

została przesłana w inny sposób; 

XVIII.3.1.2.2 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

XVIII.3.1.3 Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania 

zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.  

XVIII.3.2 Odwołanie. 

XVIII.3.2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu, dotyczącej: 

XVIII.3.2.1.1 określania warunków udziału w postępowaniu; 

XVIII.3.2.1.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

XVIII.3.2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego; 

XVIII.3.2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia; 

XVIII.3.2.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

XVIII.3.2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

XVIII.3.2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

XVIII.3.2.4 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. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

XVIII.3.2.5 Odwołanie wnosi się: 

XVIII.3.2.5.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

określonej w pkt. XVIII.3.2.1.2, XVIII.3.2.1.3 i XVIII.3.2.1.5 stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo  

w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób; 
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XVIII.3.2.5.2 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w pkt. 

XVIII.3.2.1.1 i XVIII.3.2.1.4. 

XVIII.3.3 Skarga do sądu 

XVIII.3.3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

XVIII.3.3.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

XVIII.3.3.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XVIII.3.3.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1   -  Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2   -  Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3   -  Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 4  -  Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot 

Załącznik nr 5  -  Projekt umowy 

Załącznik nr 6  - Dokumentacja projektowa nad którą pełniony będzie nadzór autorski 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz Ofertowy 

 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

Wykonawca: 
 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

 
NIP 

     
nr telefonu   faxu  e-mail 

  
 NIP  

 
Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem1?    Tak / Nie2 

 
reprezentowany przez: 
 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

A. Oferta Wykonawcy 

 

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dotyczącą wykonania 

klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wynikającego z Zadania nr 1 pn. „Pełnienie nadzoru projektanta” określonego  

w Załączniku nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój 

elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00 w ramach Osi priorytetowej 2: 

Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój 

elektronicznych usług publicznych - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa, oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

…………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………)  

Jednocześnie oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,  

o których mowa w pkt. XII.2 SIWZ. 

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

                                                           
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
2 niewłaściwe skreślić 
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B. Informacje dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

 

Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (pkt. V.2.1 oraz XIII.1.2 SIWZ) 

Imię i nazwisko …………………………………………………. 

Nr uprawnień ……………………………….. 

Doświadczenie: 

Liczba lat po uzyskaniu uprawnień …………………… 

Wykonane projekty - min. 2 

których zakres obejmował 

konstrukcje stalowe oraz 

konstrukcje dachu  

1) Wykonania projektu ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

którego zakres obejmował wykonanie konstrukcji stalowej i konstrukcji dachu. 

2) Wykonania projektu ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

którego zakres obejmował wykonanie konstrukcji stalowej i konstrukcji dachu. 

3) Wykonania projektu ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

którego zakres obejmował wykonanie konstrukcji stalowej i konstrukcji dachu. 

4) Wykonania projektu ……………………………………………………………………….……… 

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

którego zakres obejmował wykonanie konstrukcji stalowej i konstrukcji dachu. 

 

Projektant w specjalności sanitarnej (pkt. V.2.2 oraz XIII.1.3 SIWZ) 

Imię i nazwisko …………………………………………………. 

Nr uprawnień ……………………………….. 

Doświadczenie: 

Liczba lat po uzyskaniu uprawnień …………………… 

Wykonane projekty - min. 2 

których zakres obejmował 

instalację klimatyzacji 

precyzyjnej  

1) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej  

w technologii freecooling w budynku  ………………………………………… położonym  

w  …………………………. przy ul. ……………………. 

2) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej  

w technologii freecooling w budynku  ………………………………………… położonym  

w  …………………………. przy ul. ……………………. 

3) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej  

w technologii freecooling w budynku  ………………………………………… położonym  

w  …………………………. przy ul. ……………………. 

4) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej  

w technologii freecooling w budynku  ………………………………………… położonym  

w  …………………………. przy ul. ……………………. 

5) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej  

w technologii freecooling w budynku  ………………………………………… położonym  

w  …………………………. przy ul. ……………………. 

6) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej  

w technologii freecooling w budynku  ………………………………………… położonym  

w  …………………………. przy ul. ……………………. 

7) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej  

w technologii freecooling w budynku  ………………………………………… położonym  

w  …………………………. przy ul. ……………………. 
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Projektant w specjalności elektrycznej (pkt. V.2.3 oraz XIII.1.4 SIWZ) 

Imię i nazwisko …………………………………………………. 

Nr uprawnień ……………………………….. 

Doświadczenie: 

Liczba lat po uzyskaniu uprawnień …………………… 

Wykonane projekty - min. 2 

których zakres obejmował 

instalację elektryczną w 

budynkach  

1) Wykonanie projektu instalacji elektrycznej budynku ……………………………………………… 

położonym w  …………………..……….  przy ul. ……………………………...  

2) Wykonanie projektu instalacji elektrycznej budynku ……………………………………………… 

położonym w  …………………..……….  przy ul. ……………………………... 

3) Wykonanie projektu instalacji elektrycznej budynku ……………………………………………… 

położonym w  …………………..……….  przy ul. ……………………………... 

4) Wykonanie projektu instalacji elektrycznej budynku ……………………………………………… 

położonym w  …………………..……….  przy ul. ……………………………... 

 

Projektant w specjalności telekomunikacyjnej (pkt. V.2.4 oraz XIII.1.5 SIWZ) 

Imię i nazwisko …………………………………………………. 

Nr uprawnień ……………………………….. 

Doświadczenie: 

Liczba lat po uzyskaniu uprawnień …………………… 

Wykonane projekty: 

1) min. 2 których zakres 

obejmował systemów SSP 

(SAP) i wczesnej detekcji 

oraz  

2) min. 1 którego zakres 

obejmował system SUG  

1) Wykonanie projektu którego zakres obejmował projekt instalacji systemów SSP/ wczesnej 

detekcji dymu/* w budynku ……………………………………………………… położonym  

w  ……………..………………… przy ul. ………………………... 

2) Wykonanie projektu którego zakres obejmował projekt instalacji systemów SSP/ wczesnej 

detekcji dymu* w budynku ……………………………………………………… położonym  

w  ……………..………………… przy ul. ………………………... 

3) Wykonanie projektu którego zakres obejmował projekt instalacji systemów SSP/ wczesnej 

detekcji dymu* w budynku ……………………………………………………… położonym  

w  ……………..………………… przy ul. ………………………... 

4) Wykonanie projektu którego zakres obejmował projekt instalacji systemów SSP/ wczesnej 

detekcji dymu* w budynku ……………………………………………………… położonym  

w  ……………..………………… przy ul. ………………………... 

5) Wykonanie projektu którego zakres obejmował projekt instalacji systemów SSP/ wczesnej 

detekcji dymu* w budynku ……………………………………………………… położonym  

w  ……………..………………… przy ul. ………………………... 

 

1) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt systemu SUG w budynku 

…………………………………………………………… położonym w  …………………………. 

przy ul. ……………………. 

2) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt systemu SUG w budynku 

…………………………………………………………… położonym w  …………………………. 

przy ul. ……………………. 

3) Wykonanie projektu, którego zakres obejmował projekt systemu SUG w budynku 

…………………………………………………………… położonym w  …………………………. 

przy ul. ……………………. 
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C. Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom:  
(niedopuszczalne jest wskazywanie części zamówienia jako udział procentowy w całości zamówienia) 

 

Pełna nazwa/firma  

Adres  

NIP  

Zakres powierzonej części 

zamówienia (krótki opis) 
 

 

Pełna nazwa/firma  

Adres  

NIP  

Zakres powierzonej części 

zamówienia (krótki opis) 
 

 

Pełna nazwa/firma  

Adres  

NIP  

Zakres powierzonej części 

zamówienia (krótki opis) 
 

 

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

 

Wykonawca: 
 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

 
reprezentowany przez: 
 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego nad 

dokumentacją projektową dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz systemów 

bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wynikającego  

z Zadania nr 1 pn. „Pełnienie nadzoru projektanta” określonego w Załączniku nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu 

pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr 

RPWP.02.01.01-30-0012/16-00 w ramach Osi priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Rozwój 

elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa, spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

zawodowej określone przez Zamawiającego w pkt. V.2 SIWZ.  

 

  

   
miejscowość  data 

 

 

 

 
podpis 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

 

Wykonawca: 

 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

 
NIP 

 
należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie na pełnienie nadzoru autorskiego nad 

dokumentacją projektową dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz systemów 

bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wynikającego z Zadania nr 1 

pn. „Pełnienie nadzoru projektanta” określonego w Załączniku nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu pt. „Regionalne 

Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-

00 w ramach Osi priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

Państwa, oświadczam, co następuje: 
 

A. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp. 
 

Pouczenie 

Zgodnie z: 

1) art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za: 

a) przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.); 

b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. - Kodeks karny; 

c) przestępstwo skarbowe; 

d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 769),  

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
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jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia 

podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za: 

a) przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.); 

b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. - Kodeks karny; 

c) przestępstwo skarbowe; 

d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 769),  

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia 

podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

3) art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 

decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

4) art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

5) art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 

poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

7) art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

8) art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

9) art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 

podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

10) art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, 

wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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11) art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

12) art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

13) art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają  

w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp:  

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp 
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

14) art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

15) art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 

wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

16) art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 

środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna; 

17) art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

18) art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 
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Oświadczam, że w stosunku do mnie/nas zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 uPzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące 

środki naprawcze:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 

 

 

B. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca: (jeśli dotyczy) 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

   

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

   
 NIP  

   
 należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
   

 
   

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

   
 NIP  

   
 należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG )  
   

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz 

ust. 5 uPzp. 

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 
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C. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy: ( jeśli dotyczy) 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

   

   

 pełna nazwa/firma  
   

 adres  
   

 NIP  
   

 należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
   

 
   

   

 pełna nazwa/firma  
   

 adres  
   

 NIP  
   

 należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
   

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz 

ust. 5 uPzp. 

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

 

 

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 

 

 

Oświadczam, że reprezentując …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:  

pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej  

w technologii freecooling oraz systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wynikającego z Zadania nr 1 pn. „Pełnienie nadzoru projektanta” określonego  

w Załączniku nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu pt. „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój 

elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-00 w ramach Osi 

priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 

2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu Państwa, 

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji: 

osobę/osoby: 

1) …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez 

ograniczeń projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - projektant w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej,  

2) …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez 

ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - projektant w specjalności sanitarnej, 

3) …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez 

ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych - projektanta w specjalności elektrycznej, 

4) …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ego uprawnienia bez 

ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 

projektanta w specjalności telekomunikacyjnej. 

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas* ww. zasobów będzie następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z Wykonawcą będzie następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



numer sprawy ZZP-2380-31/2018 

~ 28 ~ 
 

Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

* niepotrzebne skreślić 

   
miejscowość  data 

 
podpis 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Projekt umowy 

 
UMOWA nr ZZP-2380-31/2018 

 

Zawarta w dniu ……………… 2018 roku, w Poznaniu pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ………………………………………….., mającym siedzibę  
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 
630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Pełnomocnika - …………………………………………………………………………….. 
a: 
…………………………………………… przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod nazwą ……………………………………… z siedzibą w ………………………………………………………..,  
o numerach: NIP ……………….., REGON ………………………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”/ 
………………………… Sp. …….. z siedzibą w …………………………………………………………………………………., wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………….., pod numerem KRS …………………………….  
o numerach: NIP ………………………………, REGON …………………………., kapitale zakładowym …………………………. zł, 
kapitale wpłaconym ……………………………. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
1) ………………………………………………….. 
2) ………………………………………………….., 
 
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
o sygn. ZZP-2380-31/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego nad 
dokumentacją projektową dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz systemów 
bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wynikającego z Zadania nr 1 
pn. „Pełnienie nadzoru projektanta” określonego w Załączniku nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu pt. „Regionalne 
Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji” nr RPWP.02.01.01-30-0012/16-
00 w ramach Osi priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
Państwa.   

 
DEFINICJE 

§ 1 
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1) Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy;  
2) Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;  
3) Ustawa Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579 ze zm.); 
4) Ustawa Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1322 ze zm.); 
5) Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, 
których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, 
embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem umowy 
z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także 
braków siły roboczej i materiałów, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;  

6) Nienależytym wykonaniu umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu przedmiotu umowy albo 
zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie lub obowiązującymi 
przepisami; 

7) Rażącym niewywiązywaniu się z obowiązków - należy przez to rozumieć zawinione niewykonanie przez Wykonawcę 
obowiązku wynikającego z umowy i bez usprawiedliwienia wynikającego z okoliczności występujących w czasie 
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przewidywanym na jego realizację, i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązku, 
dalsze uchylanie się od jego spełnienia; 

8) Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90) oraz sobót. 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę pełnienie nadzoru autorskiego nad posiadaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową dotyczącą wykonania klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz 
systemów bezpieczeństwa w pomieszczeniach Centrum Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zgodnie  
z art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 punkt 4 oraz art. 21 ustawy Prawo budowlane.  

2. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową; 
2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, zgłoszonych wykonawcę robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 
3) sporządzanie zamiennych elementów dokumentacji projektowej w szczególności adaptacji i dostosowania 

posiadanej przez zamawiającego dokumentacji w zakresie określonym w ust. 4.  
4) sporządzenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich;  
5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub wykonawcy robót budowlanych;  
6) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę; 
7) udział w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 
8) ocenę wyników badań materiałów i elementów budowlanych; 
9) udział w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności 

użytkowych; 
10) czynności, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy. 

3. Nadzór autorski nad dokumentacją projektową dotyczy prac związanych z pomieszczeniem Centrum Danych  w zakresie 
obejmującym: 
1) rozbiórkę istniejącej klimatyzacji w pomieszczeniu Centrum Danych, 
2) wykonanie nowej klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling w pomieszczeniu Centrum Danych, 
3) wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej, 
4) remont przekrycia i pokrycia dachu; 
5) wykonanie systemu SSP; 
6) wykonanie systemu gaszenia gazem SUG; 
7) wykonanie instalacji elektrycznej; 
8) wykonanie instalacji wody uzdatnionej; 
9) wykonanie systemu wczesnego wykrywania dymu. 

4. Forma adaptacji dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 2 pkt 3 powinna zawierać: 
1) część opisową należy wykonać w formie papierowej w formacie A4 oraz elektronicznej w formacie .doc i .pdf; 
2) część graficzną należy wykonać w formie papierowej w formacie zapewniającym czytelność rysunków (minimum 

format A3) oraz w formie elektronicznej w formacie .dwg i opcjonalnie z rozszerzeniem .dxf  i .pdf; 
3) część kosztorysową w formie papierowej w formacie A4 oraz elektronicznej w formacie .ath i .pdf; 
4) wymagana ilość egzemplarzy w wersji papierowej: 

a) projekt budowlano-wykonawczy  - 2 egz., 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz., 
c) przedmiary i kosztorysy inwestorskie z zbiorczym zestawieniem kosztów - 2 egz.; 

5) wymagana ilość egzemplarzy w wersji elektronicznej - wersja elektroniczna dokumentacji winna być przekazana 
Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych (płyta CD, DVD lub pendrive) w formatach określonych odpowiednio 
w pkt. 1 - 3 w ilości 2 egz. Wersja elektroniczna przedmiotu umowy musi być tożsama z jej wersją papierową,  
a wykonana w formacie .pdf musi zawierać pieczęcie i podpisy. 

Adaptacja dokumentacji projektowej, powinna być wykonana w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację 
projektową. 

5. Wyroby budowlane lub urządzenia winny być opisane poprzez wskazanie ich właściwości - zakazuje się używania znaków 
towarowych, chyba że nie można ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz w sposób nienaruszający 
zasad uczciwej konkurencji (zakazuje się stosowania opisu, który może spełnić tyko jeden wyrób budowlany lub dane 
urządzenie). W przypadku opisania wyborów budowlanych lub urządzeń przy pomocy znaków towarowych, Wykonawca  
w dokumentacji projektowej wskaże istotne parametry techniczne dla wyrobów lub urządzeń równoważnych. 
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6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy osób określonych w załączniku nr 1 do Umowy, 
posiadających niezbędne ku temu kwalifikacje zawodowe. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne i organizacyjne dotyczące 
realizacji niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania powyższych danych właściwym 
organom kontrolnym. 

 
TERMIN REALIZACJI 

§ 3 
Realizacja nadzoru autorskiego odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r. 
 

WYNAGRODZENIE 
§ 4 

1. Za wykonanie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyrażoną  
w złotych kwotę w wysokości netto……………………... zł (słownie:…………………... złotych), podatek VAT 
…………………………. zł (słownie:……………………….. złotych), brutto………………….... zł (słownie:…………………..  
złotych). 

2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy zostanie zapłacone przelewem, w terminie 
do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury VAT, 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszt związane z realizacją Umowy w szczególności koszty nadzoru 
autorskiego, opracowania adaptacji dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy takie jak koszty badań i ekspertyz, uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz opłaty, w tym opłaty 
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z realizacją umowy i inne wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej 
Umowy. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej 
umowy na osobę trzecią. 

 
OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ STRONY 

§ 5 
1. Przedstawicielami Zamawiającego do koordynacji realizacji przedmiotu umowy będą Naczelnik Wydziału Inwestycji  

i Remontów KWP w Poznaniu lub Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu, lub 
………………………………………….., lub inne osoby upoważnione przez Naczelnika lub Zastępca Naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za uzgodnienia i akceptację dokumentacji pod kątem technicznym, technologicznym, 
funkcjonalnym, materiałowym, akceptację sposobu realizacji przyszłych robót budowlanych objętych dokumentacją, 
akceptację innych istotnych dla Zamawiającego rozwiązań ze względu na koszty budowy i eksploatacji obiektu - 
przedkładanych Zamawiającemu przez Wykonawcę podczas spotkań roboczych, o których mowa w ust. 6 będą osoby 
wskazane w ust. 1 lub komisja powołana przez Zamawiającego.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy powołanym do realizacji umowy będzie: ………………………………………………………… 
lub podczas jego nieobecności ………………………………………………… 

4. Wykonawca powierzy pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową w zakresie określonym § 2 Umowy następującym 
osobom: 
1) ……………………………………….. posiadającej/emu uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej o nr …………………………; 
2) ……………………………………….. posiadająca/y uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych o nr ………………………….; 

3) ……………………………………….. posiadającej/emu uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych o nr ………………………….; 

4) ……………………………………….. posiadającej/emu uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych o nr ………………………….. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób określonych w ust. 1 - 3. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy  
w formie pisemnej, wymagane jest natomiast powiadomienie pisemne stron.  

6. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 - 3, mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach roboczych w siedzibie 
Zamawiającego ich ewentualna nieobecność winna być usprawiedliwiona. Spotkania robocze będą odbywać się 



numer sprawy ZZP-2380-31/2018 

~ 32 ~ 
 

obowiązkowo nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przy czym pierwsze spotkanie robocze powinno się odbyć nie później 
niż w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. Podczas spotkań roboczych Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić do uzgodnień i akceptacji Zamawiającemu propozycje planowanych do uwzględnienia w dokumentacji 
technologii, urządzeń i materiałów, lub sposobów realizacji przyszłych robót budowlanych, wydawania opinii do 
dokumentacji projektowej lub jej części, konkretnych rozwiązań technicznych. Terminy spotkań roboczych winny być 
uwzględnione w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

7. Wszelkie korespondencje oraz rozmowy robocze prowadzone pomiędzy Stronami w ramach realizacji przedmiotu umowy 
odbywać się będą w języku polskim, a najistotniejsze ustalenia o charakterze technicznym, technologicznym, 
funkcjonalnym lub materiałowym winny być protokołowane.  

 
OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 
1. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia Wykonawcy, dokumentów, dokumentacji projektowej  

i informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji Umowy - udostępnione projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą przekazane odpowiednio 
w formacie doc, ath, dwg, i pdf oraz w wersji papierowej, natomiast dokumenty i informacje będą przekazane odpowiednio 
w formacie w dwg, doc i pdf oraz w wersji papierowej. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy, będzie pełnił nadzór autorski oraz wykona 
adaptację otrzymanej dokumentacji projektowej na zasadach określonych w § 2 Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych  

i użytkowych z dokumentacją projektową oraz do projektowania rozwiązań zamiennych w zakresie: adaptacji 
posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zastosowania zamiennych materiałów i urządzeń  
o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
pisemnego powiadomienia o takiej konieczności, pod rygorem naliczenia kary o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 
Umowy; 

2) sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice itp.) w przypadku 
wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez nadzór inwestorski w terminie do 5 dni roboczych od dnia pisemnego 
powiadomienia o takiej konieczności, pod rygorem naliczenia kary o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy; 

3) wyjaśniania w terminie 3 dni roboczych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją, 
pod rygorem naliczenia kary, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy; 

4) niezwłocznego (nie później jednak niż w dniu następnym od dnia przesłania wezwania) przyjazdu na miejsce 
wykonywanych robót, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania 
Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek wynikłych w związku z niezgodnością projektu ze stanem 
faktycznym lub z zawinionymi błędami, pod rygorem naliczenia kary, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy; 

5) na wezwanie Zamawiającego udziału w naradach technicznych - przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(-ów) 
na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb - określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub 
występującego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem naliczenia pod rygorem naliczenia 
kary, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 6 Umowy; 

6) udziału w odbiorze końcowym inwestycji oraz na żądanie Zamawiającego w odbiorach poszczególnych części robót 
budowlanych, pod rygorem naliczenia pod rygorem naliczenia kary, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 6 Umowy; 

7) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi w trakcie prowadzonej przez Zamawiającego procedury postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego realizacji robót w oparciu o wykonaną adaptację dokumentacji. 
Termin udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień  wynosi 3 dni robocze od daty złożenia zapytania przez Zamawianego, pod 
rygorem naliczenia kary, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy; 

8) dokonywania uzupełnień i adaptacji dokumentacji projektowej, oraz opracowywania rozwiązań zamiennych  (rysunki, 
opisy, specyfikacje techniczne) w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia o takiej konieczności, 
pod rygorem naliczenia kary, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy; 

9) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych lub proponowanych w niej rozwiązań 
projektowych; 

10) przestrzegania praw patentowych i licencji; 
11) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu działalności lub gdy 
jest w trakcie postępowań prawnych o podobnym charakterze. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody, od wszystkich osób 
fizycznych, którym powierzy wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu umowy, na zbieranie i przetwarzanie 
informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych.  



numer sprawy ZZP-2380-31/2018 

~ 33 ~ 
 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji i danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych  
w trakcie wykonywania przedmiotowej umowy. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją umowy informacje 
i dane dotyczące Zamawiającego nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

 
ODBIÓR 

§ 7 
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbiorów dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy. 
2. Zamawiający, przed przystąpieniem do odbioru może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności dokumentacji  

z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą 
zastosowanie niewłaściwych rozwiązań projektowych, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie, koszty 
ekspertyzy pokrywa Zamawiający. 

3. Odbiór dokumentacji projektowej zostanie dokonany przez strony w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbioru  
zostanie spisany odpowiedni protokół. 

4. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli dokumentacja będzie zawierała wady. W takiej sytuacji Zamawiający pisemnie 
powiadomi Wykonawcę o odmowie dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego 
powiadomienia będzie zobowiązany do wyeliminowania wad oraz przedstawienia zmodyfikowanych opracowań w terminie 
5 dni roboczych.  

5. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu odbioru przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia 
podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane prace wchodzące w skład 
przedmiotu umowy. Przekazanie przez Wykonawcę w/w oświadczenia Zamawiającemu jest warunkiem koniecznym do 
przystąpienia do odbioru. 

 
PRAWA AUTORSKIE 

§ 8 
1.   W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 7 oraz prawa do 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do 
dokonywania zmian, wykonywania praw zależnych. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 uprawnia 
Zamawiającego do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń ilościowych z dokumentacji wykonanej w ramach 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania i zwielokrotniania bez względu na technikę; 
2) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części do prezentacji, w tym na stronach internetowych jednostek 

Policji w trakcie postępowań przetargowych, oraz w środkach masowego przekazu; 
3) wprowadzania dokumentacji lub ich część na dowolną liczbę własnych stanowisk komputerowych; 
4) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części do opracowania innych dokumentacji projektowych; 
5) użytkowania dokumentacji na własny użytek; 
6) przekazywania dokumentacji instytucjom w celu pozyskania środków finansowych; 
7) wykorzystania dokumentacji w całości lub ich dowolnej części, a także jej kopii stronom trzecim w celu wykorzystania 

ich przy realizacji robót budowlanych; 
8) powierzania przez Zamawiającego innym projektantom dokonywania zmian w projekcie i wykonanie przez nich  

takich zmian oraz wykorzystania zmienionej dokumentacji w całości lub ich dowolnej części, a także jej kopii stronom 
trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji robót budowlanych; 

9) powierzenie przez Zamawiającego sprawowania nadzoru autorskiego przez innych projektantów niż Wykonawca.  
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 9 

1. Na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej 
gwarancji. 

2. Niezależnie od gwarancji, na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy Wykonawca udziela 
Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania  Końcowego protokołu 
odbioru.   

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, w ramach otrzymanego wynagrodzenia do usunięcia  
w terminie 15 dni roboczych wszelkich wad w dokumentacji, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, które wynikają 
z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem o którym mowa w § 6. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad przedmiotu niniejszej umowy. 
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6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW 

§ 10 
1. Wykonawca może zrealizować część przedmiotu umowy w zakresie podwykonawców wskazanych w załączniku nr 1 do 

Umowy, który został sporządzony na podstawie w oświadczenia załączonego do oferty Wykonawcy z dnia ……………, po 
zawarciu z nimi odpowiednich umów podwykonawstwa formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
usług przez podwykonawców. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.  
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, który winien 
określać co najmniej strony umowy, zakres powierzonych czynności, należne za nie wynagrodzenie oraz okres na jaki 
została zawarta umowa. 

4. Zamawiający nie wyrazi zgody jeżeli projekt umowy o podwykonawstwo będzie bardziej restrykcyjny niż zapisy dotyczące 
Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

5. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą który nie jest podwykonawcą, o którym mowa w ust. 1, 
Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące tego podwykonawcy potwierdzające, że nie podlega on wykluczeniu na 
podstawie 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp, które winno być złożone w formie oryginału – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

6. W przypadku gdy, dany dokument lub oświadczenie potwierdzi zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia tego podwykonawcy innym podwykonawcą lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

 
KARY UMOWNE 

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) w razie nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % kwoty brutto wyszczególnionej w § 4 ust. 1 Umowy; 

2) w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub w sposób rażący niewywiązywania się  
z obowiązków Wykonawcy, za każdy z osobna przypadek wystąpienia tych okoliczności – w wysokości 0,5% kwoty 
brutto wyszczególnionej w § 4 ust. 1 Umowy; 

3) za przekroczenie terminu przez Wykonawcę, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w wysokości 0,5 % kwoty brutto wyszczególnionej w § 4 ust. 1 Umowy; 

4) za opóźnienie się Wykonawcy w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1 % kwoty 
brutto wyszczególnionej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia; 

5) za opóźnienie się Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt. 1 - 5, 7 - 9 Umowy,  
w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia; 

6) za brak udziału Wykonawcy w czynnościach określonych  w  § 6 ust. 3  pkt. 6 Umowy w wysokości 500,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek; 

7) za nie przedłożenie przez Wykonawcę do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub zawarcie umowy  
o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 2000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 

8) za nie przedłożenie przez Wykonawcę w terminie określonym w § 10 ust. 7 Umowy kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

9) za nie przedłożenie przez Wykonawcę kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 12 ust. 4  Umowy - 
w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

10) za nie przedłożenie przez Wykonawcę kopii dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty  
o których mowa w § 12 ust. 5 Umowy - w wysokości 50,00 zł, każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktur. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne,  

w szczególności w przypadku gdy w wyniku opóźnienia z wykonaniem przedmiotu umowy utraci finansowanie przedmiotu 
Umowy. 

 
 
 
 
 



numer sprawy ZZP-2380-31/2018 

~ 35 ~ 
 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim  
z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 złotych. 

2. Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 
3. Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, również kopię każdej następnej polisy ubezpieczeniowej  

w dniu następującym po upływie obowiązywania poprzedniej - pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa  
w § 11 ust. 1  pkt 9 Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub 
każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty - pod rygorem naliczenia kary umownej o której 
mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 Umowy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy lub nie 

wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 
14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień  
i obowiązków wynikających z umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, przed odbiorami, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 
Wykonawcy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku, w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia odstąpienia od umowy. 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 14 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 
1) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, dla zachowania lub poprawy funkcjonalności projektowanego 

przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę czynnik jakościowy lub techniczny, lub ekonomiczny, przy zachowaniu 
tożsamości przedmiotu umowy i pod warunkiem zachowania wynagrodzenia umownego; 

2) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy ze względu na zmianę odpowiednich przepisów prawa, pod 
warunkiem zachowania wynagrodzenia umownego i jeżeli zmiana przepisów nastąpiła po zawarciu umowy; 

3) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi 
Zamawiający; 

4) dopuszczalna jest zmiana osób, którym Wykonawca powierzył wykonanie dokumentacji projektowej  określonych  
w § 5 ust. 4 Umowy – w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana 
inna osoba spełnia w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
posiada doświadczenie nie mniejsze niż osoba wskazana w ofercie Wykonawcy; 

5) dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca 
powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty o których mowa w § 10 ust. 5 Umowy w celu  wykazania 
braku okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu złożonym wraz ofertą Wykonawcy, pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzą podstawy 
do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy dany 
podwykonawca jest również podmiotem z zasobów którego Wykonawca korzystał w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby 
którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia. Zapisy § 10 Umowy stosuje 
się odpowiednio; 

7) dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcą nie wskazał  
w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć 
podwykonawcy, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie 
zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. Zapisy § 10 
Umowy stosuje się odpowiednio; 

8) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, stawek procentowych podatku VAT, pod warunkiem, że zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie o kwotę 
wynikającą ze zmienionej stawki.  

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron umowy i wymaga, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 
1. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności: 

1) w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron; 
2) w trybie ugodowego rozwiązania sporu; 
3) przez właściwy  dla Zamawiającego  sąd  powszechny.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego. 
 

 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:  
Załącznik nr 1 - Wykaz podwykonawców wraz z zakresem wykonywanych prac 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że nie podlega on wykluczeniu 
Załącznik nr 3 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia bez załączników (kserokopia) 
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy (kserokopia) 
 

WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

ZZP-2380-31/2018 

 

Wykaz Podwykonawców 

 

Pełna nazwa/firma  

Adres  

NIP  

KRS/CEiDG   

Zakres powierzonej części 

zamówienia 
 

 

Pełna nazwa/firma  

Adres  

NIP  

KRS/CEiDG   

Zakres powierzonej części 

zamówienia 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

ZZP-2380-31/2018  

 

Oświadczenie podwykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

 

Podwykonawca: 

 

 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

 
NIP 

 
KRS/CEiDG - należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru 

 

reprezentowany przez: 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczam, że wobec mnie nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5  

ustawy Pzp. 

 

Pouczenie 

Zgodnie z: 

1) art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za: 

a) przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.), 

b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. - Kodeks karny, 

c) przestępstwo skarbowe, 

d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 769),  

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia 

podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a ustawy Pzp - z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu 

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za: 

a) przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.), 

b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. - Kodeks karny, 

c) przestępstwo skarbowe, 
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d) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 769),  

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia 

podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

3) art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 

decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

4) art. 24 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

5) art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

7) art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

8) art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

9) art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

10) art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

11) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

12) art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 



numer sprawy ZZP-2380-31/2018 

~ 40 ~ 
 

13) art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają  

w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp:  

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

14) art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

15) art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 

wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

16) art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  ustawy Pzp - z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, 

że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

17) art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających  

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

18) art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył 

obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
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Oświadczam, że w stosunku do mnie/nas zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. ustawy Pzp . (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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