
 

www. nfosigw.gov.pl 

                                 
Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r 

NFOSiGW-WZ.26.14.2020.14 
                                                                                                                 

Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/38/2020 

 
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert 

 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie audytu - analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości zabudowanej budynkami 
biurowymi, rozumianych jako techniczny i środowiskowy due diligence. Nr sprawy WZ/38/2020. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonał następujących zmian w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:   
  

1) W pkt. VIII.2.3. Części I SIWZ (IDW):  
było:  

„a) posiadających uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń potwierdzonych wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, w następujących specjalnościach: 
a1) architektonicznej; 
a2) konstrukcyjno-budowlanej; 
a3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 
a4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
a5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

o których mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1409 z późniejszymi zmianami) lub ważne uprawnienia budowlane w zakresie 
odpowiadającym uprawnieniom, o którym mowa powyżej, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów;  

oraz: 
b) rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
c) rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych; 
d) specjalisty do spraw przyrodniczych, w tym w zakresie fauny i flory.”  

 
jest:  

„a) posiadających uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń potwierdzonych wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, w następujących specjalnościach: 
a1) architektonicznej; 
a2) konstrukcyjno-budowlanej; 
a3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 
a4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
a5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

o których mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1409 z późniejszymi zmianami) lub ważne uprawnienia budowlane w zakresie 
odpowiadającym uprawnieniom, o którym mowa powyżej, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów;  
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oraz: 
b) rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.” 

 
a) w Załaczniku nr 1 do Części I SIWZ (IDW), w tabeli kalkulacji, w kolumnie „Wartość brutto”.  

było:  
„7 = 4 x 6”  

 
jest: 

„7 = 4 + 6” 
 
Zamawiający, w wyniku ww zmiany SIWZ, w załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza aktualny, 
ujednolicony Załącznik nr 1 do IDW, tj. Wzór Formularza ofertowego. 
 

b) w Część II SIWZ, Istotne postanowienia umowy, w § 5: 
było:  

„6. NFOŚiGW, w przypadku poniesienia przez niego szkody przewyższającej wysokość 

naliczonych kar umownych, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW jest 

uprawniony do potrącenia w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

kwoty, stanowiącej równowartość naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 

Wykonawcy.  

8. W przypadku powierzenia, za zgodą NFOŚiGW, wykonania przedmiotu umowy albo 

niektórych jego elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub 

zaniechania tych podmiotów jak za własne.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową realizację 

przedmiotu umowy spowodowane działaniem siły wyższej. Siłą wyższą w rozumieniu 

niniejszej umowy są niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu 

niniejszej umowy. 

10. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia albo odstąpienia 

od Umowy.” 

 
jest:  

„6. NFOŚiGW, w przypadku poniesienia przez niego szkody przewyższającej wysokość 

naliczonych kar umownych, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest 

wyłączona. 

7. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu czynu niedozwolonego ograniczona jest łącznie do kwoty 200.000,00 

(dwieście tysięcy) złotych. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu popełnienia czynu 

niedozwolonego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy przypadku, gdy skutkiem 

czynu jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. 

8. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW jest 

uprawniony do potrącenia w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

kwoty, stanowiącej równowartość naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 

Wykonawcy.  
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9. W przypadku powierzenia, za zgodą NFOŚiGW, wykonania przedmiotu umowy albo 

niektórych jego elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub 

zaniechania tych podmiotów jak za własne.  

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową realizację 

przedmiotu umowy spowodowane działaniem siły wyższej. Siłą wyższą w rozumieniu 

niniejszej umowy są niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu 

niniejszej umowy. 

11. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia albo odstąpienia 

od Umowy.” 

 
c) w Część III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 6  „Wymagania dotyczące zespołu osób 

realizujących zamówienie”, 
było:  

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przez zespół osób składający się 
ze specjalistów: 
- posiadających uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń potwierdzonych wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, w następujących specjalnościach: 
1. architektonicznej; 
2. konstrukcyjno-budowlanej; 
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 
4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
o których mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późniejszymi zmianami) lub ważne uprawnienia budowlane w zakresie 
odpowiadającym uprawnieniom, o których mowa powyżej, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
- oraz: 
6. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
7. rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych; 
8. specjalisty do spraw przyrodniczych, w tym w zakresie fauny i flory.” 

 
jest:  

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przez zespół osób składający się 
ze specjalistów: 
- posiadających uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń potwierdzonych wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, w następujących specjalnościach: 
1. architektonicznej; 
2. konstrukcyjno-budowlanej; 
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 
4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
o których mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późniejszymi zmianami) lub ważne uprawnienia budowlane w zakresie 
odpowiadającym uprawnieniom, o których mowa powyżej, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
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- oraz: 
6. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.” 

  
 
W wyniku dokonanych zmian w SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w 
niniejszym postepowaniu.  
 
Nowy termin składania i otwarcia ofert jest następujący: 
Nowy termin składania ofert: 31 grudnia 2020 roku, godz. 11.00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 31 grudnia 2020 roku, godz. 11.30. 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                        Anna Baszyńska – Mateńko 
                w zastępstwie 

        Zbigniew Majchrzak 
Sekretarz komisji 
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                               Załącznik do zmian SIWZ z dnia 23.12.2020r. 
Załącznik nr 1 do IDW 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu - analizy i oceny stanu technicznego 
nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi, rozumianych jako techniczny i środowiskowy 
due diligence.  
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych 

wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 
 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1? 
 
 - TAK / NIE    (należy zaznaczyć odpowiednio) 

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:  

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do kontaktów 

 

Adres 
 

Nr telefonu 
 

e-mail 
 

Adres ePUAP 
 

 

4.  Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę 
oświadczam, że: 

                                                 
1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 
milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
 

b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  
 

c. cena oferty za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi: 
 
 

brutto...................................... PLN, w tym VAT 23%   
 
zgodnie z poniższą kalkulacją: 
 

Przedmiot 
zamówienia 

Jedn. 
miary 

Ilość Cena  netto 
(zł) 

Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość 
VAT 

Wartość brutto 
(zł) 

 

1 2 3 4 5 6=4x0,23 7 = 4 + 6 

Wykonanie 
Ekspertyzy, o której 
mowa w  pkt. 1 Części 
III SIWZ w sposób 
opisany w  Części II i 
III SIWZ  

kpl. 1  23 %   

 
Wykonawca wypełnia, o ile dotyczy:  
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, sytuacja ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy w odniesieniu do określonych 
usług VAT rozlicza nabywca (Zamawiający), a Wykonawca otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto  
(import usług).  
Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do: 
…………………………………………………………………………………………………………………………...  
(należy podać nazwę/rodzaj usługi (pozycja), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego) i których wartość bez kwoty podatku (netto) w takim przypadku 
podać należy w tabeli powyżej. 

 
d. oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia (przekazanie Ekspertyzy) w terminie 

………………………… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (należy podać 
oferowany termin wykonania Ekspertyzy, max 21 dni pod rygorem odrzucenia oferty). 
 

e. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
 

f. akceptuję bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowy przedstawione w Części II SIWZ, 
w tym warunki płatności tam określone,   
 

g. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się wnieść wymagane 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zawrzeć  umowę w miejscu i terminie 
jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

 
h.  następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom               

(Wykonawca  wypełnia - o ile dotyczy):  
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Lp. Nazwa / opis części zamówienia,  
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Firma 
podwykonawcy 

   

               UWAGA:  
i. W przypadku braku wypełnienia tabeli uznaje się, że Wykonawca zamierza wykonać przedmiot 

zamówienia samodzielnie, 
ii. Wykonawca podaje firmy podwykonawców o ile są mu one znane na tym etapie. 

iii. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z pkt VIII.3 IDW oraz art. 22a ustawy Pzp, należy podać nazwę 
podmiotu trzeciego, który w takim przypadku musi być podwykonawcą 

 
i. zastrzegam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

(Wykonawca  wypełnia - o ile dotyczy): 
 

1. ..…………………………………………, 
2. …………………………………………… 

 
i zgodnie z pkt. XIII.2 IDW, w załączeniu przedkładam uzasadnienie w celu wykazania, iż 
zastrzeżone powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

j. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (możliwe usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
     Podpis(y) elektroniczny  

                                                                                                            osoby (osób) uprawnionej (ych) 
 

lub w przypadku oferty składanej w postaci papierowej: 
 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 

 

 

   

 

 

   

 
 
 


