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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Przedmiot zamówienia (w zakresie zadania 1 i 2) realizowany jest z dofinansowania pozyskanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

(RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU 

dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020, tytuł 

projektu „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie 

płońskim” 

 

Znak sprawy:ZP.272.15.2022                                                               Płońsk, dn.18.05.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł 

na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót 

budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim”. 

 

Zamawiający-Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk na podstawie § 8 ust. 9  Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych  (Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Płońskiego z dnia 1 lutego 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze zmianami) zaprasza 

Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w ww. postępowaniu.  

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 

realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Głęboka termomodernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru nad następującymi zadaniami 

inwestycyjnymi: 

1) Głęboka modernizacja budynku oświatowego – Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 

w Płońsku, przy ulicy Sienkiewicza 8. 

2) Głęboka modernizacji budynku oświatowego – Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego 

w Płońsku, przy ulicy księdza Jerzego Popiełuszki 14. 

3) Roboty budowlane pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Leona 

Rutkowskiego w Płońsku przy ulicy księdza Jerzego Popiełuszki 14. 

3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia.  

4. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony został w postępowaniu      

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. ,, Głęboka 

termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim ’’ (Nr 

referencyjny postępowania: ZP. 272.11.2022 link do postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d380a57d-fa25-4e59-af35-1b1f650543ba 

5. W ramach przedmiotu zamówienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnił nadzór nad 

realizacją inwestycji, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich 

branżach wynikających z zakresu umów jakie zostaną zawarte w ramach postępowania na roboty 

budowlane, zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty i załącznikami do niego obowiązującymi 

w prowadzonym postępowaniu  oraz  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określony został w 

§ 3 wzoru umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zaproszenia.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

ofertę, która obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego na 3 zadania. Zamawiający w niniejszym 
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postępowaniu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po zawarciu umowy/umów na roboty 

budowlane, nad którymi nadzór jest przedmiotem rzeczonego zamówienia. W przypadku nie 

zawarcia umowy/umów na roboty budowlane na dane zadania inwestycyjne, umowa zawarta na 

podstawie niniejszego postepowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nie będzie obejmowała 

nadzoru nad danym zadaniem inwestycyjnym/danymi zadaniami inwestycyjnymi. Zamawiający 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych zastrzega sobie prawo do zamknięcia 

postepowania bez wyboru którejkolwiek z ofert zwłaszcza w przypadku unieważnienia 

postępowania na roboty budowlane.  

 

7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 

71631400-4 - Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynierskich 

 

II.  Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:  

1) w zakresie doświadczenia 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 

najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego (obejmującą nadzór w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych) nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji, 

rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto.  

Zamawiający uzna że warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i 

doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.  

2) w zakresie potencjału osobowego 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji 

zamówienia osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonania zamówienia, tj.: 

a) jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej posiadającą: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa, 

 co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej 

specjalności, 

 doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru, tj. w okresie ostatnich pięciu 

lat sprawowała funkcje inspektora nadzoru w tej specjalności nad co najmniej jedną 

robotą budowlaną polegającą na termomodernizacji, rozbudowie lub przebudowie 

budynku o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto. 

b) jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa, 

 co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej 

specjalności, 
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 doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru, tj. w okresie ostatnich pięciu 

lat sprawowała funkcje inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych nad co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na 

termomodernizacji, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości co najmniej 

1 500 000,00 zł brutto. 

c) jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 

 co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej 

specjalności, 

 doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru, tj. w okresie ostatnich pięciu 

lat sprawowała funkcje inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad co najmniej jedną robotą 

budowlaną polegającą na termomodernizacji, rozbudowie lub przebudowie budynku o 

wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto. 

2. Przez ww. uprawnienia Zamawiający rozumie uprawnienia nadane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 

mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz art.20 a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 

3. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych  podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia  Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli podmioty te  wykonają  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.   

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tego podmiotów (wg wzoru Załącznik Nr 5 do Zaproszenia) 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) 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 usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1. 
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6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

4. Zasady udziału  w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy, 

3) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej; 

- w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wymaganym 

doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się. 

Doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się  nie należy sumować. 

- w zakresie potencjału osobowego- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się  lub wszyscy łącznie wykażą, że  dysponują lub 

będą dysponować na czas realizacji zamówienia wymaganym potencjałem osobowym.  

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia (warunek zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, 

którzy wykonają usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

III. Podstawy wykluczenia z postępowania 

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza: 

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,  

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,  

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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IV. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni od wezwania aktualnych na dzień złożenia 

następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykazu usług wykonanych 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 oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy, (wg wzoru Załącznik Nr  3  do Zaproszenia), 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg wzoru Załącznik Nr 4  do Zaproszenia) 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

1. Terminem rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia  jest dzień zawarcia umowy w 

niniejszym postępowaniu. 

2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przy realizacji, których Wykonawca pełnić 

będzie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustalony został na: 

1) dla robót budowlanych o których mowa w ust I pkt 2 ppkt 1) i 2)  – do 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy na roboty budowlane, 

2) dla robót budowlanych o których mowa w ust. I pkt 2 ppkt 3) – do 12 tygodni od dnia 

zawarcia umowy na roboty budowlane. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się: 

1) dla robót budowlanych o których mowa w ust. I pkt 2 ppkt 1) i 2) – datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 

2) dla robót budowlanych o których mowa w ust. I, pkt 2 ppkt 3) – datę podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia 

4. Wykonawca zobowiązany będzie pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

również w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Przewidywany termin odpowiedzialności Wykonawców robót budowlanych z tytułu rękojmi i 

gwarancji będzie wynosił nie krócej niż 36 miesięcy i maksymalnie 60 miesięcy zgodnie z 

ofertą Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych.  

6. W przypadku niezakończenia robót budowlanych w terminach o których mowa jest w pkt 2 

termin realizacji umowy zawartej w przedmiotowym postepowaniu zostaje przedłużony do 

czasu podpisania protokołów odbioru, o których mowa  w pkt 3 

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu zastosuje kryterium najniższa cena. 

Kryterium najniższa cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie cen jednostkowych brutto 

określonych przez Wykonawcę w ofercie na nadzór inwestorski poszczególnych zadań inwestycyjnych, 

na które zostaną zawarte umowy na roboty budowlane.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny oferty, wyboru oferty i podpisania umowy z Wykonawcą 

realizującym nadzór inwestorski wyłącznie na te zadania inwestycyjne na które zostaną zawarte umowy 

na roboty budowlane. 

Oceniając ofertę Zamawiający nie uwzględni cen jednostkowych na te zadania inwestycyjne, na które 

nie zostały zawarte umowy na roboty budowlane. 

Wykonawca w ramach umowy będzie realizował nadzór na jedno, dwa lub trzy zadania inwestycyjne w 

zależności od zawartych umów na roboty budowlane dotyczące niniejszych inwestycji.  
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W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do oceny ryzyka i kalkulacji wszelkich 

kosztów wynikających z realizacji niniejszego zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty obejmującej ceny jednostkowe brutto na nadzór 

inwestorski nad trzema zadaniami inwestycyjnymi. Zamawiający nie przewiduje podziału niniejszego 

zamówienia na części. 

 

W przypadku gdy Zamawiający podpisze umowę na roboty budowlane na więcej niż jedno zadanie 

inwestycyjne, wówczas ocena ofert w niniejszym postepowaniu będzie dokonana z zastosowaniem 

poniższych postanowień: 

 x 100 = ilość punktów w kryterium cena 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma w ,,kryterium najniższa cena” maksymalnie 100 pkt. 

 

Łączna cena oznacza sumę cen jednostkowych z oferty Wykonawcy w niniejszym postępowaniu na 

poszczególne zadania inwestycyjne, na które zostaną zawarte umowy na roboty budowlane. 

 

VII . Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Formularz oferty cenowej (Załącznik Nr 2 ), 

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- jeżeli dotyczy,  

3. Pełnomocnictwo-  jeżeli zostało udzielone, 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39,  

09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro, w terminie do dnia 26.05.2022 r., do godziny 10.00 w 

kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Oferta (znak sprawy: ZP. 272.15.2022) w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania 

pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie 

płońskim” 

 

VIII. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) Mirosława Dybowska - kierownik Referatu Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w 

Płońsku tel.23/662 77 64 wew.111 

 

IX. Informacje uzupełniające:  
1. Jeżeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zażąda  umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo porozumiewania się drogą elektroniczną, natomiast 

ofertę należy złożyć w formie papierowej. 

 

Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 

Płońsk, dane kontaktowe: adres e-mail: urzad@powiat-plonski.pl 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, e-mail: 

iod@powiat-plonski.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 

umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 

mailto:iod@powiat-plonski.pl
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4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy  

z dn. 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego). a także nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

ZAMAWIAJĄCY     
 

Z up. Starosty  

Mirosława Dybowska  

Kierownik Referatu  

Zamówień Publicznych 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia -- Załącznik Nr 1, 

2. Formularz oferty cenowej -Załącznik Nr 2, 

3. Wykaz usług wykonanych 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 oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy -Załącznik Nr  3  do Zaproszenia,, 
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4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami -  Załącznik Nr 4  do Zaproszenia 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik Nr 5, 

6. Wzór umowy - Załącznik Nr 6 
 
 

 

 

SPORZĄDZIŁA: 

A. Stefanowska 


