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Powiat Otwocki   
 
 

ul. Górna 13  05 – 400 Otwock 
tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 
www.powiat-otwocki.pl 

 

                                                               Otwock dnia 28. 07.2020 

r. 

SAI. 272.2.52.2020 
Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Otwocki -Starostwo Powiatowe w Otwocku 

Górna 13 

05-400 Otwock  

telefon  48 22 788-15-34;35;37 w 378 

fax 48 22788-15-34;35,37 w 379 

 

2. SPOSÓB  UZYSKANIA DOKUMENTACJI  
 Dokumentacja umieszczona jest  na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, 
ul. Górna 13  w kancelarii w terminie do  05.08.2020 r. do  godziny 11:00. 

         Opatrzoną  napisem: 

 „Przetarg  dokumentacja projektowa   - S.AI.272.2. 52.2020” 
w terminie do 05.08.2020 r. 
Ofertę składana   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu  
zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA  - Przetarg  dokumentacja projektowa   - 
S.AI.272.2. 52.2020” 
 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie dokumentacji projektowej  wraz z pełnieniem  nadzoru autorskiego  dot: 

„Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  przy ul. Górnej 13 w Otwocku”  w 

zakresie docieplenia ścian , wymiany okien  i drzwi  wejściowych, oraz wymiany 

instalacji c.o dla projektu planowanego do aplikowania   o dofinansowanie  w ramach   w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Oś Działanie 4.2  Efektywność energetyczna , typ projektu ; 

Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1   

 

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia 
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1.Wykonanie dokumentacji projektowej  obejmującej wszelkie dokumenty niezbędne do 

uruchomienia  postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane ( w tym  

przedmiary robót  i kosztorysy inwestorskie) wraz z pełnieniem  nadzoru autorskiego    w 

zakresie docieplenia ścian , wymiany okien  i drzwi  wejściowych, oraz wymiany instalacji 

c.o dla  potrzeb  planowanego zadania  pn „ Termomodernizacja  budynku użyteczności 

publicznej. 

z podziałem na branże: 

1)  budowlana 

2)  instalacyjna  - centralnego ogrzewania. 

2. Dokumentacja zawierać powinna: 

1) Inwentaryzacja – 2 egz 

2) Projekt budowlany ( oddzielnie dla każdej branży) – po  2 egz 

3) Projekt wykonawczy  ( oddzielnie dla każdej branży – po 2 egz 

4) Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót  ( oddzielnie dla każdej branży) - 

po 2 egz 

5) Kosztorysy inwestorskie  wraz z przedmiarami zawierającymi zbiorcze zestawienie 

materiałów i robocizny dla wszystkich branż  wymienionych w pkt 1 -  po 2 egz 

  

Projekty budowlany, wykonawczy, przedmiary  specyfikacje  techniczne będą podstawa 

do przeprowadzenia procedury przetargowej. 

 

3.  Wszelkie dokumenty: projekty, specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót, 

kosztorysy inwestorskie i przedmiary należy wykonać  odrębnie dla każdej branży  

4. Podstawowym wymaganiem  jest kompletność pozwalająca  na wyspecyfikowanie 

wszystkich  robót oraz określenie  ich parametrów  ilościowych  kosztorysowych. 

Zamawiający wymaga, aby integralną  częścią  ww. opracowania  było oświadczenie 

Projektanta, że przekazana dokumentacja  jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i że została wydana  w stanie 

kompletnym z punku widzenia celu , któremu ma służyć. 

    

4.. Dokumentacja projektowa musi spełnić następujące warunki:  

1) Dokumentacja projektowa  w zakresie  opisu proponowanych  materiałów i 

urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Pzp, 

2) przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba ,że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można  opisać przedmiotu 
zamówienia  za pomocą dostatecznie  dokładnych określeń , a wskazaniu 
takiemu towarzyszą wyrazy 
 „ lub równoważny” 

3) jeżeli  Wykonawca-Projektat wskaże  znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba ,że jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia i nie można  opisać przedmiotu zamówienia  za 
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pomocą dostatecznie  dokładnych określeń , a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy  „ lub równoważny” w tej sytuacji Wykonawca -Projektat musi 
opisać sposób oceny równowartości  danego produktu  np. podać  
tabelę  dla parametrów  równoważnych danego produktu  

4) dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą 

cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy lub norm  innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy  europejskie, 

5) w przypadku , gdy Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej 
odniesienia do norm, europejskich  ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych , o których mowa w art. 39 ust 
1 pkt 2 i ust 3 ustawy Pzp , wówczas jest obowiązany wskazać  w 
dokumentacji  że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych  oraz zobowiązany  jest doprecyzować zakres 
dopuszczalnej równoważności.  

6) dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny wymaganiami 

ustawy z 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.( Dz. U.  z 2019. r., poz.1186 z późn. 

zm.) ustawy z 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2019 r 

poz., 1843  z późn. zm.), przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

7) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma  służyć, wykonanie robót budowlanych i ogłoszenia 

postępowania o   udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie   robót 

budowlanych, 

8) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w 
postępowaniu na roboty budowlane prowadzonym według przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz realizacji na jej podstawie robót 
budowlanych  w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie 
niezbędnym do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 

9) dokumentacja projektowa  w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia: 

w tym w szczególności technologię robót, wyroby budowlane, maszyny i 

urządzenia w sposób nie utrudniający  uczciwej konkurencji, 

 

         10) dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań  materiałowych, wybranej technologii w tym w szczególności 

technologię robót, wyroby budowlane, maszyny i urządzenia w sposób nie 

utrudniający uczciwej konkurencji, 

 

11) do opisu przedmiotu zamówienia wykonawca będzie stosował  nazwy i kody 

określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, 

 

Dokumentację należy przekazać w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej 

tożsamej z wersją papierowa. Wersję elektroniczną  dokumentacji należy dostarczyć w 

pilach edytowalnych   z rozszerzeniem DWG dla rysunków, Word/Exel dla części 

opisowej oraz ATH dla kosztorysów oraz w wersji nieedytowalnej  w PDF. 

 

5. Termomodernizacja swoim zakresem obejmuje następujący zakres robót: 
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 1) Docieplenie ścian zewnętrznych  metodą bezspoinową   z użyciem styropianu 

grafitowego  o grubości 10 cm i współczynniku przewodności cieplnej wynoszącym co 

najwyżej 0,032W/mK , powierzchnia przegrody 1122,89 m
2 

2) Wykonanie nowej elewacji obiektu 

3) Wymiana  okien na okna plastikowe o współczynniku wynoszącym co najwyżej 0,9 

W/m2K , powierzchnia okien do wymiany 158,76 m
2
, 

4) Wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe o współczynniku 

wynoszącym co najwyżej 1,1,W/m2K- 1 szt – powierzchnia drzwi 6,56 m
2, 

5) Wymiana instalacji c.o. na wykonaną z rur plastikowych lub stanowiących 

wyposażoną  w grzejniki stalowe  płytowe  z zaworami termostatycznymi. W instalacji 

będzie ok. 70 szt.  grzejników. 

 

Termomodernizacja  ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzania 

budynku, polepszenie warunków klimatycznych  w pomieszczeniach oraz poprawienie  

estetyki elewacji budynku . Projekt nie ingeruje  w obecne rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu jego użytkowania. 

     6.Zamawiający posiada i udostępnia  

a)   aktualny Audyt Energetyczny budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku  przy 

ul. Górnej 13, 

b) aktualny Projekt remontu pokrycia dachowego przedmiotowego budynku 

                

 7. Przed przystąpieniem  do właściwych prac  projektowych  Wykonawca  zobowiązany 

będzie do zapoznania się z obiektem oraz audytem energetycznym, który zostanie 

przekazany Wykonawcy  w dniu podpisania umowy 

      Na etapie  prowadzenia prac projektowych  Wykonawca zobowiązany będzie do 

konsultowania z Zamawiającym  proponowanych rozwiązań  w zakresie poszczególnych  

branż. 

 Wykonawca ( projektant)  może dokonać wizji lokalnej budynku przy ul. Górnej 13  po 

uprzednim  umówieniu się z zamawiającym. 

 

   8. Dokumentacja projektowa powinna zawierać : 

         1)  Projekt budowlany, wykonawczy musi być wykonany w oparciu o aktualne przepisy 

prawne w,  zakresie  zgodnym z art 34 ust 3 ustawy z 7 lipca 1994 r – Prawo 

budowlane ( Dz.U. z 2019 r, poz.1843 z póz.zm)   oraz rozporządzeniem 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 2 września 2004  r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego 

(DZ.U z 2004 r. Nr 202 poz.2072z póź.zm.)  

 

        2)  Projekty wykonawcze: 

           a) projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w   

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,   

kosztorysu inwestorskiego,  przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji     

robót budowlanych, 

           b) projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, które winny dotyczyć: 

-   części obiektu, 
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-   rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

-   detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

-   instalacji i wyposażenia technicznego; 

          c) projekty wykonawcze  powinny obejmować projekty z zakresu: 

               -     robót budowlanych z    robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów          

budowlanych, 

-    robót w zakresie instalacji budowlanych, w tym  m.in:  wod/kan 

       3)   wszystkie niezbędne  opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie  o wzajemnym 

skoordynowaniu technicznym projektów wykonawczych  przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane  do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowań 

projektowych, zapewniających uwzględnienie zawartych  w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego. Projektant ma obowiązek zapewnić 

sprawdzenie projektu architektonicznego pod względem zgodności  z przepisami, w 

tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca  uprawnienia budowlane  do 

projektowania w odpowiedniej specjalności. Projektant, a także sprawdzający, o 

którym mowa wyżej, do projektu budowlanego  dołączy oświadczenie o 

sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

 

      4)  przedmiary robót zawierający zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy  opis 

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Zakres i forma przedmiaru powinna odpowiadać wymaganiom 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U . z  2004 r Nr 202, poz.2071), 

 

5)    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , zawierające zbiory wymagań, 

które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i forma specyfikacji 

powinna odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

      6) kosztorysy inwestorskie opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 



str. 6 
 

9.  Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót    

budowlanych powinny być odrębnymi opracowaniami, w których zostaną 

wydzielone tomy zgodnie z przyjętą w uzgodnieniu z zamawiającym systematyką 

podziału robót budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale 

spięte i opatrzone numeracją.  

 

10. Wykonawca złoży oświadczenie, że sporządzona  przez niego, w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia, dokumentacja została przygotowana zgodnie z 

obowiązującymi  w zakresie jej sporządzenia  przepisami prawa,  normami,  

standardami  i zasadami  oraz jest kompletna z punktu  widzenia  celu do jakiego 

ma służyć. 

11.  Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie w przypadku 

gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na 

roboty budowlane lub wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane 

ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do 

przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót 

budowlanych w oparciu o wykonane Dokumentacje.  

 

II Pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na 

podstawie projektu w zakresie określonym w art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane w zakresie określonym § 8, ramach którego  Wykonawca zobowiązany jest 

m.in. do  

  1)  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Dokumentacji i zawartych w  niej rozwiązań, 

  2) na wezwanie Zamawiającego – udziału w komisjach, naradach technicznych  

organizowanych przez  Zamawiającego, 

  3)  czuwania, by zakres wprowadzonych ewentualnie rozwiązań zamiennych nie  

spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającego  

uzyskania    zamiennego pozwolenia na budowę, 

  4)  uzyskania i doręczenia Zamawiającemu wszystkich  niezbędnych uzgodnień, opinii,          

       decyzji,  

  5)  niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas   

       sprawowania nadzoru   autorskiego nieprawidłowościach. 

  6)  udziału w odbiorze końcowym i w odbiorach częściowych. 

    7)  wskazywania rozwiązań problemów wynikających w trakcie realizacji robót 

wykonywanych na podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia problemu przez  Zamawiającego. Rozwiązania powinny 

być kompleksowe i kompletne, z punktu widzenia celu jakiemu  mają służyć tj umożliwić 

kontynuację realizacji robót budowlanych, 

  8) kontrolowania zgodności wykonania prac budowlanych ze sporządzoną dokumentacją 

budowlano-wykonawczą, 

    9) dokumentowania – w postaci zapisów w dzienniku budowy- obecności  na budowie, 

spostrzeżeń i uwag dotyczących realizacji robót prowadzonych na podstawie 

dokumentacji. Każda wizyta na placu budowy ma być potwierdzona wpisem do 

dziennika, 

 

 

4. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
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21 dni od daty zawarcia umowy 
5. TERMIN GWARANCJI 

3  lata  od daty odbioru projektu 
 
6. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA  
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:  

 

CENA  100% 
 
7.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. W  zakresie doświadczenia:   

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert sporządził z należytą starannością co najmniej jedną dokumentację projektową  

wielobranżową  na  przebudowę, i/lub rozbudowę i/lub  remont  i/lub budowę i/lub 

termomodernizację  budynku powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m
2
,  

2.  W zakresie dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

wykonawca musi wykazać że dysponuje osobami, do pełnienia poniższych funkcji 

technicznych w budownictwie do projektowania w specjalnościach: 

1) Kierownik Projektu – projektant architekt- branża budowlana 

2) Projektant branża sanitarna, c.o - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych ,  wodociągowych i kanalizacyjnych,  

 

8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza  

        stanowi załącznik nr1 do niniejszych IWZ – ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 
 W celu potwierdzenia  spełnienia warunku, że dysponują osobami zdolnymi do   wykonania 

Zamówienia : 

          wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia z podaniem     

           numeru   uprawnień zawodowych oraz zakresu wykonywanych czynności. Przed 

podpisaniem umowy   Wykonawca ma dostarczyć  poświadczone  za zgodność z 

oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do projektowania  

niezbędnych do   wykonania  zamówienia ,  

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji i projektowej  

wykaz prac projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich  trzech   lat przed upływem 

terminu składania ofert, z podaniem ich rodzaju  i powierzchni użytkowej , daty i 

miejsca  wykonania  oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

zostały wykonane należycie. 

3. W związku z wejściem w życie nowego Prawo Zamówień Publicznych od 01.01.2021  

zgodnie z art. 56 ust 3 ustawy Pzp ( Dz.U z 2019 r. poz 2019 ).  Osoby wykonujące 

czynności związane  z przygotowaniem  postępowania  podlegają wykluczeniu , jeżeli 
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 prawomocnie zostały  skazane za przestępstwo popełnione  w związku postępowaniem 

o udzielenie zamówienia , o których ,mowa w art. 56 ust3 ustawy.  
 

Postępowanie przetargowe   na wykonanie  robót budowlanych w 
oparciu o  przygotowaną dokumentację może  być prowadzony w 2021 
r  Zamawiający wymaga , aby Wykonawca do realizacji  
przedmiotowego zamówienia   zatrudnił tylko te osoby (osoby biorące 
udział  w  opracowaniu  dokumentacji projektowej , która będzie 
stanowiła opis przedmiotu zamówienia ,  i podstawę ustalenia wartości 
szacunkowej zamówienia )  

     które nie  zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

1)  o którym mowa w art. 228–230a lub art. 250a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.
1)

), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, lub  

2)  przeciwko wiarygodności dokumentów, o którym mowa w rozdziale XXXIV Kodeksu 

karnego lub przeciwko mieniu, o którym mowa w rozdziale XXXV Kodeksu karnego, 

lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie 

cywilnoprawnym, o którym mowa w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego, lub  

3)  na podstawie art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1468 i 1495)  

– o ile nie nastąpiło zatarcie skazania. 
 

Przed podpisaniem  umowy  na  Wykonanie dokumentacji projektowej  wraz z pełnieniem  

nadzoru autorskiego  dot: „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  przy ul. 

Górnej 13 w Otwocku”  w zakresie docieplenia ścian , wymiany okien  i drzwi  wejściowych, 

oraz wymiany instalacji c.o dla projektu planowanego do aplikowania   o dofinansowanie  w 

ramach   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, Oś Działanie 4.2  Efektywność energetyczna , typ projektu ; 

Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia  wszystkich osób, 
które będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienie ( projektu 
budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, kosztorysów, przedmiarów i innych niezbędnych dokumentów  w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia) , nie  zostały prawomocnie 

skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 56 ust 3 ustawy  ustawy Pzp ( Dz.U z 2019 
r. poz 2019 ).   

 

9.  MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT 
 

   1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w            
     Otwocku ul. Górna 13  w kancelarii w terminie do 05.08. 2020 r. do  godziny  11:00 
      opatrzoną   napisem:  „  Przetarg  dokumentacja projektowa    SAI.272.2.52.2020” 
 

                                                 
1)
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2. Ofertę składaną   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na 
opakowaniu  zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA  - „Przetarg  dokumentacja 
projektowa    SAI.272.2.52.2020 
 

  3. W celu złożenia oferty w przetargu nr SAI.272.2.52.2020 należy uwzględnić czas 
niezbędny  na dotarcie( wejście) do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego  przy ul. 
Górnej 13 

 
3. Otwarcie ofert nastąpi na sesji jawnej dnia  05.08.2020 r. o godz. 13:0  Zamawiającego    

w budynku Starostwa  w Otwocku przy   ul. Górnej 13  
                       11.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
               Termin związania ofertą wynosi 20 dni. 

 

 
                                                                                                                        

          

    

    

 Podpisał 

         Z up. Zarządu Powiatu 

         (-) Cezary Łukaszewski 

         Przewodniczący Zarzadu  

      

 

 

 


