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Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie 

 

                                                                                                ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

RUDNO Sp. z o.o. 

  Siedziba Spółki: Rudno 17, 14 – 100 Ostróda; 
                                                                  Biuro: ul. Czarnieckiego 28, 14 – 100 Ostróda 

            
 

 
 

Wykonawca: 

 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

 

(pełna nazwa/firma, adres, 
 

w zależności od podmiotu 

x NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. 

 

Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  
Dz. U. z 2019 r. poz.2019) oświadczam, co następuje: 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

w specyfikacji warunków zamówienia pod nazwą „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót 
budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne” 

 

 

 

_________________ dnia ___ ___ 2021 r. 
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* WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, GDY 
WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTOW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W 
ART. 118 PZP. 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach 

następującego podmiotu / następujących podmiotów: 

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

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

w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 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, przedstawiam 

następujące dokumenty, 

które określają: 

 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

Wykaz dokumentów: 

 

a)………………………………………………………………………………………………... 
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Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY. 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 Pzp. 

oraz art.109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy p.z.p. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust 1 i 2 ustawy Pzp. 

I na podstawie  art.109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy p.z.p. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie w art. 108 ust.1 lub   

art.108 ust.2 Pzp lub art.109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp .Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

   

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU (UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY), PODSTAWY 
WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 i 2 Pzp oraz art.109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp 

 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 

UST. 1 i 2  Pzp. oraz art.109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
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Załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie  
 

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania 

 z nich przy wykonaniu zamówienia  
 

 

Ja (My) niżej podpisany (podpisani) działając w imieniu i na rzecz ……………………………….…………………… 

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

… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres innego podmiotu, o którym mowa w art. 

118 ust 3  Pzp, jeżeli jest miejscem wykonywania jego działalności) 

 

oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia - pn. „………………………………….” Oznaczenie 

sprawy: …………………………”, prowadzonego przez Zamawiającego - …………………………………….., 

zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy ………………………………………………………………… 

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

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy) 

 

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów, 
podaję: 
 

1) zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów: 

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

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

 

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

 

4) informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą: 

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

 

 

…………………….. dnia ...................... 2021 r................................................................................................. 

(podpis własnoręczny innego podmiotu, o którym mowa w 
art. 118 ust 3  Pzp lub osoby uprawnionej do reprezentowania tego 

podmiotu) 

 

 



Strona 5 z 16 

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące 
przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej 

 

 

                                                                                                ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

RUDNO Sp. z o.o. 

  Siedziba Spółki: Rudno 17, 14 – 100 Ostróda; 
                                                                   Biuro: ul. Czarnieckiego 28, 14 – 100 Ostróda 

            
 

 
 

Wykonawca: 

 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

(pełna nazwa/firma, adres, 
 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa 
podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” 

 oświadczam, że*: 

 

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
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 przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oraz składam 

następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej 

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

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

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

 

 

 

 

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

(data i podpis 

 

 

 

 

* odpowiednie wybrać 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                            Załącznik nr 5 do SWZ –Wykaz usług  
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WYKONAWCA 

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

………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Pełnienie 
funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa 
podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” przedkładam wykaz usług wykonanych, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Miejsce 

wykonania 

usługi 

Wartość brutto w 

zł 
Data wykonania 

Nazwa i adres 

Zamawiającego na rzecz którego wykonano usługę 

      

      

      

 

 

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

(data i podpis 

 

 

 

   

 

 

Załącznik nr 6 do SWZ –Wykaz osób 
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WYKONAWCA 

………………………………………………………………………………

…………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, 
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 

jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 

 

 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

W wykonywaniu niniejszego zamówienia pod nazwą „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót 
budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne” będą uczestniczyć następujące osoby (Kluczowi Specjaliści): 

 

l.p. 
Zakres wykonywanych czynności przy realizacji 

niniejszego zamówienia 

Imię i nazwisko 

Nr uprawnień 

podstawa do dysponowania 

osobą 

(zasób własny/ udostępnienie 

przez inny podmiot)  

1 
Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

  

2 
Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej   

3 

Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci  wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

  

4 

Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

  

 

 

 

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

(data i podpis 

  

 

 

 

 

   

 

 

Załącznik nr 7 do SWZ  

Oświadczenie, złożone na podstawie art. 
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117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. w ust. 2 i 3 ustawy Pzp  

 

WYKONAWCA 

………………………………………………………………………………

…………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, 
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 

jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców) 
 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.. 117 ust.4 ustawy z 

dnia 11 września 2019r.ustawy Pzp dotyczące dostaw, usług robót budowlanych, które wykonują poszczególni wykonawcy . 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad 

wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne” oświadczam , że  

Wykonawca…………………….(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi  lub roboty budowlane 

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

Wykonawca…………………….(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi  lub roboty budowlane 

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

Wykonawca…………………….(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi  lub roboty budowlane 

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

 

 

Miejscowość …………………, dnia ………………………………… 

 

 

 

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

                                               miejscowość i data      podpis osób/osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 9 do SWZ  
Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) szczegółowo wymienia obowiązki Wykonawcy w toku realizacji 

zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać, niezależnie od tego, czy zostały one wskazane wprost 
w Umowie.  

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest na każdym etapie realizacji Inwestycji do:  

1) przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz wszelkich wytycznych, instrukcji i innych dokumentów, 
do przestrzegania których zobowiązany będzie Zamawiający w związku z realizacją Inwestycji; 

2) stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego;  

3) świadczenia przedmiotu umowy z najwyższą starannością, efektywnością i dbałością, zgodnie z najlepszą 
praktyką zawodową i doświadczeniem oraz wymaganym profesjonalizmem, z uwzględnieniem obowiązków 
przypisanych Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu w przepisach prawa, umowach zawieranych z 

wykonawcami w związku z realizacją Inwestycji;  

4) działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz;  

5)działania jako sumienny doradca Zamawiającego, w szczególności zobowiązany jest powstrzymać się od 
angażowania w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, 
wynikającymi z umowy;  

6) uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności na:  

a) zmianę terminów umownych, w tym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wprowadzenie rozwiązań zamiennych - w ramach umów zawieranych z wykonawcami;  

7) zapewnienia pracy zespołu Inżyniera Kontraktu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich 
obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu wynikających z umowy oraz dbałości o interes Zamawiającego oraz 
zapewnienie na budowie od poniedziałku do piątku obecności co najmniej jednej osoby z zespołu (władnej do 
podejmowania obowiązków umownych w nadzorowanym obszarze;  

8) zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na realizację 
budowy i ponoszenie za wszelkie decyzje pełnej odpowiedzialności;  

9) nadzoru i kontroli zakresu rzeczowego i finansowego;   

10)udziału w spotkaniach z Zamawiającym, wykonawcami i w innych spotkaniach związanych z realizacją 
inwestycji;  

11)wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach administracyjnych i organizacyjnych związanych z 
realizacją Inwestycji oraz wykonywania czynności administracyjno-biurowych (np. przygotowywanie propozycji 

korespondencji, kompleksowa obsługa spotkań, sporządzanie notatek ze spotkań itp.) wykonywanych w czasie 
realizacji Inwestycji wraz z zapewnieniem przez Inżyniera Kontraktu koniecznego wyposażenia (komputer z 
podstawowym oprogramowaniem kompatybilnym z systemem operacyjnym Windows i pakietem Office), 

projektorem, itp.; 

 12) prowadzenia i przechowywania korespondencji związanej z Inwestycją i jej przekazywanie na każde żądanie 
Zamawiającego;  

13) przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji (w tym pisemne i elektronicznej), prowadzonej 
przez Inżyniera Kontraktu w związku z wykonywaniem umowy - bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania lub przekazania takiej korespondencji, a w sytuacjach wymagających 
stanowiska Zamawiającego w terminie 1 dnia od dnia otrzymania lub przekazania takiej korespondencji;  
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14) zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymaganiami 
Zamawiającego;  

15) koordynowania i egzekwowania warunków zawartych na potrzeby Inwestycji umów z wykonawcami, 
dostawcami oraz innymi podmiotami;  

16) przygotowywania i sporządzania, na wniosek Zamawiającego lub w sytuacjach przewidzianych umową lub 
powszechnie obowiązującymi przepisami, informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i 
końcowego z realizacji inwestycji, jej poszczególnych zadań lub kontraktów; 

17) udziału w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych, postępowaniach sądowych tj. 
doradztwa, opiniowania dokumentów, wydawania ekspertyz, udziału w spotkaniach oraz posiedzeniach 
związanych z procedurą mediacyjną; 

18) przygotowania dokumentów Inwestycji (jej poszczególnych zadań lub umów o zamówienie publiczne) do 
archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi; 

19) nadzorowania uzyskania założeń zawartych w dokumentacji projektowej między innymi w zakresie uzyskania 
odpowiednich wskaźników; 

20) przygotowywania dokumentacji odbiorowej i uczestniczenia w odbiorach związanych z Inwestycją z 
obowiązkiem dokonania czynności odbiorowy w imieniu Zamawiającego, jej poszczególnymi zadaniami lub 
umowami o zamówienie publiczne;  

21) zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, przepisami, normami, zasadami dotyczącymi realizacji 
Inwestycji; 

22) bieżącego monitorowania i zapoznawania się ze wszelkimi zmianami dotyczącymi dokumentów, przepisów, 
norm i zasad dotyczących realizacji Inwestycji oraz wdrażania ich w proces realizacji Inwestycji;  

23) gromadzenia i w prawidłowy sposób grupowania i segregowania wszelkich danych niezbędnych do oceny 
realizacji Inwestycji; 

24) ustalenia bieżącego kontaktu telefonicznego i elektronicznego (tj. adres e-mail), pod którym będzie 
przyjmował na bieżąco zażalenia, wnioski, skargi, pytania dotyczące działalności wykonawców oraz będzie 
udzielał odpowiedzi na nie;  

25) z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa i prawomocnych orzeczeń 
sądowych, zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu przedmiotu umowy;  

26) powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiającego lub innych podmiotów związanych z realizacją 
inwestycji, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności potrzebnych do wykonania powierzonych 
umową zadań w ramach świadczenia pomocy prawnej; 

27) powstrzymania się od uwolnienia, któregokolwiek z podmiotów z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności wynikających z umowy, z umów zawartych z wykonawcami lub z innych umów;  

28) wykonywania innych czynności powierzonych przez Zamawiającego, w tym do dostarczania na wezwanie 
Zamawiającego wszelkich dokumentów i opracowań dotyczących realizacji Inwestycji, informowania 
Zamawiającego na bieżąco (w formie pisemnej) o wszelkich uwagach dotyczących realizacji Inwestycji oraz 
formułowania propozycji rozwiązań zaistniałej sytuacji jeśli wymaga ona podjęcia działań przez Zamawiającego;  

29) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku upływu 
jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy; przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do 
Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia;  

30) sprawdzania aktualności i wystarczalności wszelkich ubezpieczeń i zabezpieczeń Wykonawców wymaganych 
postanowieniami umów lub przepisami prawa i pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wynikach 
sprawdzenia. Monitorowania ubezpieczeń, gwarancji i zabezpieczeń przedkładanych przez wykonawców umów i 
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kontroli terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych przez wykonawców 
umów;  

31) sprawdzania poprawności formalnej i merytorycznej, zgodności z umowami wniesionego przez wykonawców 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w rozumieniu ustawy PZP, nadzorowania ich ważności. 

Etapy Postępowania : 

ETAP PRZTERGU NA WYŁONIENIE WYKONAWCY ZADANIA 

Na Inżynierze Kontraktu, na etapie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy Zadania 
spoczywają następujące obowiązki:  

1) dokonania szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności projektów wykonawczych, 
przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i zgłoszenie Zamawiającemu 
uwag na piśmie oraz zapewnienie usunięcia ewentualnych wad projektowych na etapie przed 
ogłoszeniem przetargu; 

2) wykonanie prac z projektantem w celu przeprojektowania istniejącego projektu dla aktualnych celów 
Zadania i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu, 

3) wykonanie prac z projektantem przy przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do ogłoszenia 
przetargu; 

4) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; 

5) przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

6) obowiązkowy i każdorazowy udział w wizji lokalnej dokonywanej przez potencjalnych 

oferentów/wykonawców oraz jej czynne prowadzenie w imieniu Zamawiającego; 

7) opracowanie opisu przedmiotu zamówienia określającego obowiązki wykonawcy zadania, zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiającego, stanowiącego załącznik do postępowania przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy robót;  

8) nadzór nad wprowadzeniem koniecznych zmian i ew. doprecyzowaniem dokumentacji projektowej   i 
dokumentacji postępowania oraz udzielaniem odpowiedzi na zadane pytania od 
oferentów/wykonawców;  

9) ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wyłonienie wykonawcy, udziału w pracach komisji przetargowej w tym:  

- pomocy w wyborze trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

- pomocy przy sporządzeniu części formalno-prawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (formułowanie 
warunków udziału, kryteriów oceny w postępowaniu),  

- opracowania we współpracy z Zamawiającym wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego załączonego 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, - weryfikacji pod kątem zgodności z 
ustawą Prawo Zamówień publicznych, dokumentów sporządzanych przez Zamawiającego (wnioski o wszczęcie 
postępowania, opisy przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, zarządzenia w sprawie 
powołania Komisji przetargowej),  

- analiza złożonych ofert pod kątem zgodności z treścią SWZ oraz z PZP,  

- pomoc w formułowaniu treści zapytań / wniosków / powiadomień oraz innych pism proceduralnych, do 

opracowania jakich w toku postępowania przetargowego zobowiązany będzie Zamawiający,  

- badanie ofert w celu stwierdzenia czy oferty nie podlegają odrzuceniu,  

- ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,  
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- zawiadomienie Zamawiającego o złożeniu przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,  

- ocenę ofert, zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz 

znaczeniem tych kryteriów i sposobem oceny ofert oraz badanie z zakresie rażąco niskiej ceny,  

- przedstawienie Komisji przetargowej i Kierownikowi Zamawiającego propozycji wykluczenia wykonawcy, 
odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie 
postępowania - wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,  

- dokonanie innych czynności w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w 
sprawie zamówienia publicznego,  

- opiniowanie zasadności odwołań. 

 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

Inżynier Kontraktu na etapie realizacji inwestycji jest uprawniony i zobowiązany do:  

1) przekazywania Wykonawcom (w imieniu Zamawiającego) dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji 

zamówienia przez Wykonawców;  

2) wydania powiadomień o datach rozpoczęcia robót;  

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
opracowanymi przez Wykonawcę robót projektami, pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

4) oceniania i przygotowywania Zamawiającemu propozycji rozstrzygania wszelkich roszczeń kontraktowych i 
problemów występujących podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom; 

5) przygotowanie wspólnie z Wykonawcą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzania 

harmonogramów dostaw urządzeń i materiałów na place budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich 
kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi - w 

konsultacji z Zamawiającym;  

6) sprawdzania i potwierdzania czy Wykonawcy mobilizują i dostarczają na budowę całe wyposażenie i dostawy 
zidentyfikowane w umowie lub niezbędne do prawidłowej realizacji Inwestycji; pełny nadzór inwestorski nad 
robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa budowlanego i innych odnośnych regulacji 
prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia 
wymagane przepisami prawa;  

7) ścisłej współpracy z nadzorem autorskim, weryfikacja i analiza dokumentacji technologicznej, rysunków 
wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców z komentarzami dla 
Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty 

budowlane;  

8) weryfikacji, sprawdzania i zatwierdzania wszelkich dokumentów i dokumentacji opracowywanych przez 
Wykonawców (rysunków roboczych) zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z 
Zamawiającym;  

9) zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, jak 
zaplanowali to Wykonawcy sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w 
celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo 
certyfikatów;  

10) żądania od Wykonawcy prac opracowania niezbędnej do wykonania prac budowlanych dokumentacji 
technologicznej i warsztatowej aż do momentu jej skutecznego przedłożenia;  
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11) zatwierdzania proponowanych metod wykonywania robót, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane 
przez Wykonawców;  

12) rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub 
pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;  

13) sprawdzania wszystkich atestów, certyfikatów, deklaracji, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw 
własności itd., za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów na roboty budowlane;  

14) wskazywania konieczności wykonania dodatkowych testów, badań jakości przez specjalistyczne instytuty, 
jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponoszą w 
zależności od ich wyników Wykonawcy (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, 
urządzenia czy dostawy) lub Inżynier Kontraktu (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do jakości badanego 
przedmiotu, urządzenia czy dostawy);  

15) monitorowania postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych 
działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane, w tym w zakresie 
zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;  

16) przeprowadzania regularnych inspekcji co najmniej 5 razy w tygodniu na budowie sprawdzających jakość 
wykonania i materiałów zgodnie z Umowami oraz dobrą praktykę inżynierską, każdorazowa inspekcja winna być 
potwierdzona wpisem w dokumentacji budowy;  

17) kontroli Wykonawców, że zapewniają realizację robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia;  

18) kontroli podwykonawców realizujących prace budowlane i dostawy w zakresie zgodności z wymogami 
umowami, zakresem i rozliczeniem z generalnym wykonawcą prac i Zamawiającym oraz opiniowanie umów z 
podwykonawcami,  potwierdzenie wykonania prac podwykonawców oraz audyt rozliczeń finansowych wykonawcy 
z podwykonawcami;  

19) sporządzania raportów: otwarcia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, miesięcznych – do 5 następnego 
miesiąca obowiązywania umowy, kwartalnych do 10 miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał, końcowego – w 

ciągu 10 dni od dnia zakończenia Inwestycji, pogwarancyjnego – po każdym przeglądzie, raportu dotyczącego 
sporu – w razie powstania sporu w zakresie inwestycji oraz wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych 
przepisami prawa; 

20) organizowania wraz z Zamawiającym cyklicznych Rad Budowy raz w miesiącu oraz przygotowywanie 
protokołów z Rad Budowy w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na 
postęp robót, przekazywanie do 2 dni stronom protokołów z Rad Budowy;  

21) organizowania dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót oraz na każde 
pisemne żądanie Zamawiającego - w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia; 

 22) egzekwowania zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i postanowieniami 
umownymi;  

23) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania;  

24) wydawania Wykonawcom, kierownikowi budowy lub kierownikom robót polecenia, potwierdzone wpisem w 
dzienniku, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych;  

25) żądania od Wykonawców, kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, aż do ich skutecznego wykonania, a także wstrzymania dalszych robót w 
przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem lub właściwymi pozwoleniami;  
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26) sprawdzania i odbierania (jako odbierający w imieniu Zamawiającego) robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru;  

27) zapewnienia nadzoru nad przeprowadzanymi testami; 

 28) egzekwowania opracowania przez Wykonawców instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz 
dostarczenie jej w 5 papierowych egzemplarzach do Zamawiającego, uczestnictwo, przy udziale Zamawiającego, 
w odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych jako odbierający w imieniu 
Zamawiającego; 

29) sprawdzenia i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i 
dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej 

z Zamawiającym;  

30) przeprowadzenia inspekcji końcowych i sporządzanie właściwych protokołów, list usterek i innych 
dokumentów związanych z warunkami umów na realizację inwestycji;  

31) skompletowania dokumentacji Wykonawców i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania 

oraz współpraca z Zamawiającym w czynności dotyczącej zgłoszenia do właściwego organu Nadzoru o 
zakończeniu budowy;  

32) dostarczania, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących 
prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez Inżyniera;  

33) zatwierdzenia harmonogramów robót i planów płatności i rekomendowanie do Zamawiającego;  

34) sprawdzania oraz opiniowania protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych lub 
uzupełniających po uzgodnieniu ich z Zamawiającym;  

35) kontroli prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowy oraz wyceny robót;  

36) wykonania inwentaryzacji stanu i wartości wykonanych przez dotychczasowego Wykonawcę robót na 
wypadek zmiany wykonawcy realizującego Inwestycję;  

37) wsparcia Zamawiającego w przygotowaniu postępowania przetargowego na dokończenie realizacji Inwestycji 
w przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia umowy z dotychczasowym wykonawcą;  

38) sprawdzania dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji;  

39_nadzorowania Wykonawców i Dostawców w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Inwestycji i 

raportowanie Zamawiającemu i natychmiastowe wszelkich nieprawidłowości;  

40) wykonywania wszystkich innych czynności zgodnych z interesem Zamawiającego koniecznych do 
prawidłowego przebiegu procesu realizacji Inwestycji, realizacji Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 
oraz umów związanych z realizacją Inwestycji, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz 
zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem z uwzględnieniem najlepszych z punktu widzenia Zamawiającego 
rozwiązań i praktyk.  

ETAP PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 

Inżynier Kontraktu na etapie realizacji Inwestycji po zakończeniu robót jest uprawniony i zobowiązany do:  

1) dokonania w imieniu Zamawiającego odbioru końcowego robót/dostaw wyposażenia przy udziale 
Zamawiającego na warunkach i w terminie określonym w umowie z wykonawcą robót/dostaw wyposażenia, w 
tym do przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowej (m. in. przygotowania protokołu odbioru 
robót/dostaw); protokoły odbioru robót/dostaw stanowiące podstawę do płatności muszą mieć wyodrębnione 
części kosztów nieobjętych tą umową;  
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2) przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru robót/dostaw związanych z usunięciem wad 
oraz odbioru przy udziale Zamawiającego wykonanych robót/zrealizowanych dostaw związanych z usunięciem 
wad;  

3) zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu wszelkich czynności 
odbiorowych dotyczących inwestycji, w których uczestniczyć ma Zamawiający;  

4) zapewnienia przy czynnościach odbioru robót udziału inspektorów nadzoru z branż, których odbierane roboty 
dotyczą;  

5) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykonawcą 
robót/dostaw wyposażenia oraz z projektantem sprawującym nadzór autorski; 

6) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych i informacji potrzebnych do sporządzenia wymaganych 
dokumentów, związanych z rozliczeniem inwestycji, jak i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu;  

7) sporządzenia raportu końcowego Inwestycji;  

8) rozliczenia rzeczowego i finansowego Inwestycji; 

9) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych mających miejsce w okresie obowiązywania umowy, 
egzekwowania obowiązków gwarancyjnych wykonawcy budowy, a w szczególności: nadzorowania prac przy 
usuwaniu wad oraz dokonania w obecności Zamawiającego odbioru prac związanych z usuwaniem wad, jak też 
sporządzania stosownych protokołów, przy czym za nieprawidłowe egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych 
odpowiedzialność ponosi Inżynier Kontraktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


