
Uchwała Nr 41/2011 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski
nad przebudową kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci 
usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę 
budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt 
i aparaturę medyczną”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984 ,Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. 
Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z  2009 r. 
Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, 
poz. 1078)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad przebudową kotłowni 
w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych
północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad przebudową kotłowni 
w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych
północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

CZŁO NKO W IE ZARZĄDU:

Wojciech Miedziano;

Zbigniew Kuczyński

Janusz Michalak

Bolesław Heichman

Dariusz Kosmatka





Załącznik do Uchwały Nr 41/2011 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 24 lutego 2011 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych

Nadzór inwestorski nad przebudową kotłowni 
w ramach zadania inwestycyjnego „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych 
północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku 

Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i
aparaturę medyczną”
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I. Zamawiający 
Powiat Łowicki
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad przebudową kotłowni w ramach zadania 

inwestycyjnego „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych 

północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku 
Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt 
i aparaturę medyczną”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją następujących robót budowlanych związanych z przebudową kotłowni, 

które będą wykonywane w budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych 

północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku 

Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt 

i aparaturę medyczną” :

a) budowa węzła wymiennikowego para-woda,

b) wykonanie instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczenia 

oraz budową wymiennika (m.in. zasilanie wiz, budowa tablicy obwodowej, 

oświetlenie ogólne pomieszczenia, oświetlenie awaryjne, instalacja bezpieczeństwa, 
instalacja gniazd wtyczkowych, zasilanie urządzeń technologicznych, automatyka, 

ochrona od przepięć i porażeń).
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2. Zakres obowiązków Wykonawcy, zwanego zamiennie inspektorem nadzoru, 

w ramach realizacji w. w robót budowlany:

2.1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym 

do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych 

i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót, przepisów Prawa budowlanego 

oraz umowy o jej realizację w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym, którym 

dla przedmiotowego zadania jest Powiat Łowicki z siedzibą w Łowiczu 

przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

2.2. Nadzór inwestorski będzie sprawowany w zakresie odpowiadającym 
poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

budowlane oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

2.3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania 

umowy. W tym samym dniu należy złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru 

inwestorskiego nad budową.

2.4. Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru końcowego, rozliczeniu robót fakturą końcową oraz 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
2.5. W razie odbioru robót z wadami nadającymi się do usunięcia, obowiązki 

inspektora nadzoru wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad 

z uwzględnieniem pkt 2.4.

2.6. Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w składzie:

2.6.1. koordynator nadzoru - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, 
funkcję tę będzie pełnił pracownik Zamawiającego.

2.6.2. inspektor nadzoru robót branży sanitarnej.

2.6.3. inspektor nadzoru robót branży elektrycznej.

2.7. Obowiązkiem inspektora nadzoru jest dokonywanie wpisów w dzienniku 

budowy w tym szczególnie odpowiedniego wpisu o objęciu funkcji inspektora 

nadzoru jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku 

realizacji budowy.

2.8. Obowiązki inspektora nadzoru w okresie poprzedzającym realizację robót:
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zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, umową o wykonanie robot budowlanych, warunkami pozwolenia 
na budowę.

2.9. w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub nieścisłości 

albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych 

rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane 

w dokumentacji projektowej inspektor nadzoru jest zobowiązany zwrócić się 

z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji 
zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą robót.
2.10. inspektor nadzoru weryfikuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.11. Obowiązki i prawa inspektora w okresie realizacji robót:

Inspektor nadzoru w okresie robót sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem 

w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłego 

Użytkownika tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu 

przy ul. Ułańskiej 28, 99-400 Łowicz.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy:

2.11.1. kontrola jakości wbudowanych materiałów,

2.11.2. kontrola zgodności wykonywanych robot z dokumentacją projektową, umową

0 wykonanie robót budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania

1 odbioru robót,

2.11.3. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonania robót,

2.11.4. Inspektor nadzoru powinien nadzorować roboty budowlane w takich 

odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie 

od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego.
2.11.5. w czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania robót Inspektor 
nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy 
oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem,

2.11.6. inspektorzy nadzoru poszczególnych specjalności wskazanych w pkt 2.6. 

mają prawo dokonywania zapisów w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie 

powierzonych im czynności nadzoru,
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2.11.7. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga 

wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając 

w razie potrzeby opinii autora projektu,

2.11.8. Inspektor nadzoru bierze udział w komisjach technicznych powoływanych 

do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw wykonywania robót w toku ich 

realizacji,

2.11.9. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadanych przez kierownika 

budowy odpowiednich dokumentów (atestów, aprobat technicznych, świadectw 

jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i 
innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów 

prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem. 

W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też 

w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów 

przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowiązek żądania 

od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy 

technicznej, powiadamiając jednocześnie Zamawiającego o wystąpieniu takich 
przypadków,

2.11.10. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu 

wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie,

2.11.11. w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia 
niewłaściwych materiałów, lub materiałów innych niż wskazane w ofercie wykonawcy 

robót budowlanych, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób mogący 
narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę 

kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie 

decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania 

i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych 
i autora projektu budowlanego,

2.11.12. w razie potrzeby wykonania robot, wynikających z konieczności 

zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już 

wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą 

wykonawcę robót budowlanych decyzję co do natychmiastowego wykonania takich
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robót. O powziętej decyzji Inspektor nadzoru zawiadamia niezwłocznie autora 
projektu budowlanego i Zamawiającego,

2.11.13. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania robot ulegających zakryciu 

lub zanikających w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu ich 
przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy,

2.11.14. Inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę robót 

budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości 

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

2.11.15. Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w przeprowadzonych 

przez wykonawcę robót budowlanych próbach i odbiorach technicznych instalacji 
i urządzeń,

2.11.16. Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót 

w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadach gdy zachodzi potrzeba 

ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń 

z Zamawiającym.

2.11.17. Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót 
w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadach gdy zachodzi potrzeba 

ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń 

z Zamawiającym.

2.12. Obowiązki Inspektora związane z odbiorami robót:

2.12.1. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych prób i sprawdzeń, 

Inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika 

budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie 

i uporządkowanie terenu budowy,
2.12.2. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę 
robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia 

odbioru,
2.12.3. Po dokonaniu odbioru obiektu lub robót Inspektor nadzoru przejmuje 

od kierownika budowy dokumentację powykonawczą, którą przekazuje 

Zamawiającemu,
2.12.4. Inspektor nadzoru uczestniczy w obowiązkowej kontroli prowadzonej 

przez właściwy organ nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej

6



potrzeby, współdziałając z wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym, jest 

zobowiązany do uzupełnienia brakujących dokumentów.

2.12.5 Inspektor nadzoru będzie uczestniczyć w odbiorze pogwarancyjnym, jeśli 

zostanie zorganizowany przez Zamawiającego.

3. Kod CPV: 71 52 00 00 - 4

4. Miejsce wykonywania zamówienia

Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28, 

99-400 Łowicz.

6. Podział zamówienia na części

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 

Zadanie nr 1

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zadanie nr 2

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Od zawarcia umowy do 30.04.2011 r., lub do dnia dokonania odbioru końcowego 
nadzorowanych robót.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie 

osoba, która będzie pełniła nadzór:
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Zadanie nr 1

Wykonała (zakończyła) usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych nad co najmniej 1 robotą budowlaną, której zakres 
obejmował budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji centralnego ogrzewania o 
wartości minimum 80 000,00 zł brutto.
Zadanie nr 2

Wykonała (zakończyła) usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nad co najmniej 1 robotą budowlaną obejmującą roboty elektryczne o łącznej 

wartości robót elektrycznych nie mniejszej niż 30 000,00 zł.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy Wykazu 

wykonanych usług oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie 
na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, lub będzie dysponował 

Zadanie nr 1

- minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą prawo 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wykształcenie 

minimum średnie, należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 

oraz posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

uprawnień.

Zadanie nr 2
- minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz wykształcenie minimum średnie, należącą
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do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą minimum 2 letnie 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy wykazu osób, 

które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia

0 posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów.

W przypadku specjalistów, którzy uzyskali decyzje o przyznaniu uprawnień 

budowlanych
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dopuszcza się te uprawnienia, 

które odpowiadają swoim zakresem uprawnieniom wydanym na podstawie aktualnie 

obowiązujących przepisów.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane 

poza terytorium Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały 

odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlane.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne 

dokumenty wymagane do złożenie z ofertą
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy 

z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
1 dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - 

- złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wyżej wskazany 

dokument, podpisany przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 

Ustawy, może być złożony łącznie dla tych podmiotów.

2) Wykaz wykonanych przez osoby, które będą sprawować nadzór, usług w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych 
w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w. w dokument, 
podmioty mogą złożyć łącznie.

3) Dokument/dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w Wykazie 

wykonanych usług zostały wykonane należycie (np. referencje; listy polecające; 
opinie).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w. w 
dokumenty, podmioty mogą złożyć łącznie.

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

w szczególności będą odpowiedzialne za świadczenie usług będących przedmiotem 

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w w. dokument 
podmioty mogą złożyć łącznie.

5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia.

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

zamówienia, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodne 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - złożone w formie oryginału 

i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w. w dokument 

powinien być złożony przez każdego z nich.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 wskazane w pkt 1.
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Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 

w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w. w dokument 

powinien być złożony przez każdego z nich.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument/dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

3. Wraz z ofertą należy również złożyć następujące dokumenty i załączniki:

1) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby, których 

umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych przedstawionych 
z ofertą dokumentów - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie 
za zgodność z oryginałem,

2) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(jeżeli dotyczy) - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność 
z oryginałem,

3) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób 
do kontaktu
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1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 
pisemnej.

2. Oświadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiającego, 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu 

Wykonawców i odrzuceniu ofert lub o unieważnieniu postępowania, wezwania 

do wyjaśnienia treści złożonych ofert, oświadczenia, dokumenty, wezwania 

do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw) będą przekazywane 
za pomocą poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza 
to Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą 
faksu.

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia 

wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych 

za pomocą poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Żurawska - tel. (046) 837 54 48, faks (46) 837 56 78. 

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu 

wraz z załącznikami. Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy kopię protokołu 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 

w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić 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.
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających 

się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.
10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
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przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta pod rygorem nieważności zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej 

formie) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno 

dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” 
opracowanym przez Zamawiającego.

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności 
formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 

poniższych wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów 

nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą 

jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną:

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 

pełnomocnika;

2) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (nie dotyczy folderów 

reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
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7. Zaleca się aby każda strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi
numerami i ułożona w kolejności przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny być 

podpisane jak wyżej i trwale spięte (zszyte). Wszelkie poprawki

lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby 

podpisujące ofertę.

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy 

przysięgłych.
9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 

lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Uzupełniane oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż 
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztą 

elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 

do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak 

w rozdziale XI oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Jeżeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w treści zawiadomienia wskazuje 

te zmiany. Jeżeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach 

składających się na ofertę, Wykonawca składa aktualne dokumenty.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty.
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Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, 
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, 

iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie.

13. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

14. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie.

15. Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia powierzy 

podwykonawcom.

16. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający żąda aby 

Wykonawca załączył do oferty dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać 

uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut 

spółki. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien załączyć odpowiedni dokument 

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

potwierdzający uprawnienie do reprezentacji. Wymagane dokumenty można złożyć 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie 

wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa powyżej do oferty należy załączyć 

także pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Podpis osoby

16



upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie 

uzupełniony pieczątką imienną).

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu

przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym 

oznaczeniem: Nadzór inwestorski nad przebudową kotłowni w ramach zadania 

inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych
północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę 
budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie 

go w sprzęt i aparaturę medyczną’’
oraz Nie otwierać przed 04.03.2011 r. godz. 10.30 .
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 
ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Termin składania ofert upływa 04.03.2011 r. o godz. 10.00.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.30 

w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 

Łowicz (nowy budynek starostwa).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna 
obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy,
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niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym za uczestnictwo w odbiorze 
pogwarancyjnym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%. Oceny dokonywać będą 

członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, 

zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

3. Dla oceny punktowej ofert zastosowany zostanie wzór:

W= (Cmin / C) * 100

gdzie W -  liczba punktów oferty badanej

Cmin - cena najtańszej oferty

C - cena badanej oferty.
4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert 

nieodrzuconych zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
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złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie 
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne;

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 1 pkt 1 na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy.

4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku, 

gdy zostanie złożona jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 

oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy umowa może być zawarta przed upływem 

wyżej określonego terminu.
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5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze 

zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą 

umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru 

Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych we wzorze umowy.

3. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 
do niniejszej SIWZ.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. 

XIX. Inne informacje
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 

w następującym zakresie: nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych 

w związku z przebudową instalacji co i kotłowni w budynku szpitala Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.
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Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych
3. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4. Wzór umowy
5. Wzór wykazu wykonanych usług
6. Wzór wykazu osób, którymi dysponuję lub będzie dysponował Wykonawca, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
7. Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia
8. Dokumenty pomocnicze: Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiary robót, których 

nadzór jest przedmiotem zamówienia.

Zatwierdzam:
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