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Nasz znak : IOŚ.271.1.9.2015  

MATERIAŁY   PRZETARGOWE 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zadania jest  opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami 
w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym 
Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach Gmina 
Nowy Żmigród.  
Rodzaj zamówienia (CPV): Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  (71320000-7) 
                                                 Usługi projektowania rurociągów  (71322200-3 ) 
                                                 Usługi projektowania rurociągów  (71322200-3 ) 

Miejsce i termin realizacji: 
Miejsce realizacji: Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, 

                                  Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach. 

Termin realizacji:  TERMIN MINIMALNY  

                                      20.12.2015r.- złożenie kompletnej dokumentacji z wnioskiem o wydanie decyzji 
pozwolenia na   budowę  - 20.03.2016 – uzyskanie decyzji pozwolenie  na budowę  

                                     TERMIN MAKSYMALNY  
31.10.2016 r.- złożenie kompletnej dokumentacji z wnioskiem o wydanie decyzji 
pozwolenia na   budowę  - 20.12.2016 – uzyskanie decyzji pozwolenie  na budowę  

 

Zamawiający (Inwestor):  

WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD  
działający w imieniu Gminy Nowy Żmigród 
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 , 38- 230  Nowy Żmigród  

Forma przetargu: 
Przetarg nieograniczony, którego wartość  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zawartość dokumentacji przetargowej: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oferta przetargowa - załącznik Nr 1. 
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2. 
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3. 
5. Wykaz wykonanych usług - Załącznik Nr 4. 
6. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik Nr 5. 
7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6. 
8. Zakres robót powierzonych podwykonawcom - Załącznik Nr 7. 
9. Projekt  umowy - Załącznik Nr 8 
10. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 9. 
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Załącznik Nr 10. 
12. Wzór umowy na wejście w teren – Załącznik  Nr 11 
13. Koncepcje przebiegu trasy – Załącznik Nr 12 
14. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Załącznik Nr 13 . 
 
Zatwierdzam, Nowy Żmigród, dnia 22.07.2015………………………………………………………………………………. 
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
dla przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1. Zamawiający  

WÓJT GMINY NOWY Żmigród  
działający w imieniu Gminy Nowy Żmigród z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 38-230 
Nowy Żmigród, zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony  w trybie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zadania jest  opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  z 
przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz 
odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach 
i Sadkach Gmina Nowy Żmigród  
 
Szczegóły zamówienia zawarte są w: 

Opis przedmiotu zamówienia : 
- Załącznik Nr 9  

 
Koncepcje przebiegu trasy    
        - Załącznik Nr 12 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  miejscowości Gorzyce, Grabanina, 
Łężny, Mytarka, Mytarz, Nowy Żmigród, Nienaszów , Sadki, Stary Żmigród, Toki .     

- Załącznik Nr 13. 
 

Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art. 29-31 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) W dokumentacji nie 
należy używać znaków towarowych, patentów, pochodzenia, oznaczeń producentów  
i nazw własnych. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wskazania w dokumentacji 
projektowej znaków towarowych, patentów, pochodzenia, oznaczeń producentów i nazw 
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własnych Wykonawca w każdym takim przypadku zobowiązany jest na piśmie łącznie: 
a. uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia, 
b. wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, 
c. dopuścić w tym zakresie rozwiązania równoważne poprzez dodanie wyrazów "lub 

równoważny", 
d. określić parametry rozwiązań równoważnych, 
W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne 
i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać,  że  dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne  i  określić  parametry  tych 
rozwiązań. 
Dokumentacje projektowe muszą być wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. Dokumentacje projektowe będą służyć jako: 

a. opis przedmiotu zamówienia w przetargach na roboty budowlane, które będą 

prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, 

poz.907 z późn. zm., 
b. podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla 

użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na   3 części 
 

CZĘŚĆ I: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów  

- przyłącza ok. 270 szt. 

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 18,7 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,8 km 

- przepompownie ścieków ok. 4 kpl. 

CZĘŚĆ II: 

Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości  Stary Żmigród  

        oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: 

- przyłącza ok. 132 szt.  

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 11,0 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 1,4 km 

- przepompownie ścieków ok. 3 kpl. 

 



 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów , Grabanina Stary Żmigród Gmina Nowy 
Żmigród.  

 
 
 
 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 
                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

CZĘŚĆ III: 

Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz 

odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, 

Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: 

- przyłącza ok. 120 szt.  

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 7,1 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,25 km 

- przepompownie ścieków ok. 1 kpl. 

 
 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,  
          ofertach częściowych i wariantowych oraz podwykonawcach 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67, ust. 1, pkt  
     6 upzp), 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art. 83, ust. 1 upzp). 
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza 

ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
4. W postępowaniu nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna  

 
 
 

5. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych , 
 

INFORMACJE   DOTYCZĄCE    OFERT   CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 Część nr 1. Nazwa zadania: 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów 

- przyłącza ok. 270 szt. 

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 18,7 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,8 km 
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- przepompownie ścieków ok. 4 kpl. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ - 
 

 - Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 9  
- Koncepcje przebiegu trasy   - Załącznik Nr 12 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  miejscowości Nienaszów.  
    - Załącznik Nr 13. 
 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
71320000-7; 71322200-3; 7132200-3 

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem  zamówienia 

  1/ cena-95% 

  2/ termin wykonania   -5 % ( termin minimalny 20.12.2015r,  

                                                               termin maksymalny 31.10.2016r ) 

 

 Część nr 2. Nazwa zadania:   

  

Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości  Stary Żmigród  

        oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: 

- przyłącza ok. 132 szt.  

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 11,0 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 1,4 km 

- przepompownie ścieków ok. 3 kpl. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ - 

 - Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 9  

- Koncepcje przebiegu trasy   - Załącznik Nr 12 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  miejscowości, Nowy Żmigród, 
Stary Żmigród.    - Załącznik Nr 13. 
 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
71320000-7; 71322200-3; 7132200-3 

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem  zamówienia 
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  1/ cena-95% 

  2/ termin wykonania   -5 % ( termin minimalny 20.12.2015r,  

                                                               termin maksymalny 31.10.2016r ) 

Część nr 3. Nazwa zadania:   

  

Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz 

odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, 

Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: 

- przyłącza ok. 120 szt.  

- sieć kanalizacji grawitacyjna ok. 7,1 km 

- sieć kanalizacji tłocznej ok. 0,25 km 

- przepompownie ścieków ok. 1 kpl. 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ - 

 - Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 9  

- Koncepcje przebiegu trasy   - Załącznik Nr 12 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  miejscowości Gorzyce, Grabanina,  
   Łężny, Mytarka, Mytarz, Nowy Żmigród, Sadki, , Toki  
    - Załącznik Nr 13. 
 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
71320000-7; 71322200-3; 7132200-3 
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem  zamówienia 
  1/ cena-95% 
  2/ termin wykonania   -5 % ( termin minimalny 20.12.2015r,  
                                                               termin maksymalny 31.10.2016r ) 
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4. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego 
wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z 
art. 36 a ust. 2  

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 
1 upzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,  jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 5 dni  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo: 

 
— niespełniającej  wymagań  określonych w specyfikacji   istotnych 

warunków zamówienia; 
— gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 
ust.2; 

 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 uważa się za akceptacje 
projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 
000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził 
obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa 
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go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

7. Przepisy pkt 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 

8.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

12.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie 
wskazanym przez  zamawiającego, zamawiający może: 

 
— nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo; 

— złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

— dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

    14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania  
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

15. Przepisy art. 143a-143d upzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z 
przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu z 
postępowania oraz opis    dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: 

5.1.1). Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5.1.2). Posiadania wiedzy i doświadczenia . 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5.1.3). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą 
uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj.: 

I.  Projektant branży sanitarnej  
Niniejsza osoba winna posiadać: 

 
- co najmniej rok doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci 
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, 

   - zaprojektowanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej  w zakresie budowy 
i/lub przebudowy: 

> sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej /lub 
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> sieci   wodociągowej   z   odgałęzieniami   (przyłączami)   i/lub   kanalizacyjnej 
z odgałęzieniami (przyłączami), 

- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, zgodnie z art. 12, art. 12a 
oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej(Dz.U.2008nr 63 poz. 394). 

 
 

II. Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba) 
Niniejsza osoba powinna posiadać: 
- co najmniej rok doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci i/lub 
instalacji i/lub urządzeń elektrycznych i/lub elektroenergetycznych, 

- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008nr 63 poz. 
394). 

 
 
Ponad to Zamawiający zastrzega sobie , że dla poprawności wykonania prac 
projektowych wykonawca w razie konieczności dysponował będzie również 
projektantem branży drogowej i konstrukcyjno- budowlanej . 
 
Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne 
wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
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doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie 
zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na 
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane 
na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej 

5.1.4).   Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

5.2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają 
wykluczeniu z postępowania stosownie do art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp. 

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

5.4. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w 
szczególności: 
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> zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
> sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, 
> charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
> zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu   
             zamówienia. 

W związku z powy ższym Zamawiaj ący wymaga, aby pisemne zobowi ązanie 
innego podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3 , zawierał o w szczególno ści w/w 
informacje. 

 
5.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych od 

Wykonawców oraz przesłanek wykluczenia zostanie dokonana na podstawie 
złożonych dokumentów i oświadczeń, określonych w pkt 6. 

5.6. Niespełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu lub spełnienie 
chociażby jednej przesłanki wykluczenia z postępowania wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i 
braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

6.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w  
pkt 5.1.1)  Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: ( dotyczy 
wszystkich części zamówienia )  

 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust. 
1 Ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ , 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub 

więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez 

Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia). 

6.3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 
5.1.3) SIWZ Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty (w przypadku 
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wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): 

a)  wykaz   osób   (kadra),   które   będą   uczestniczyć   w   wykonywaniu   niniejszego 
zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej 
SIWZ wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby: Projektant branży sanitarnej, 
Projektant branży elektrycznej, którzy będą wykonywać niniejsze zamówienie 
posiadają wymagane uprawnienia. 

6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, 
Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 
a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wynikających z art. 24 

ust. 1 Ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub 

więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez każdego z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez 

Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia), 
 

6.5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w 
innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Ten sam kurs 
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

6.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczone przez Wykonawcę. 

7. Miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie , ul. 
Mickiewicza 2 , pok. Nr 19 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Gminy Nowy Żmigród  
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 
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8. Termin składania ofert  

31.07.2015r. do godz. 1000 

Termin składania oferty jest dochowany, jeżeli oferta w wyznaczonym terminie wpłynie 
do Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po terminie podanym powyżej 
zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie  
 

9. Termin związania ofertą  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony   okres   związania   ofertą.    
Jeżeli   przedłużenie   terminu   związania   ofertą dokonywane jest  po  wyborze  oferty  
najkorzystniejszej   obowiązek  wniesienia  nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą 
.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Warunek przyjęcia ofert 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Nowy 
Żmigród, ul. Mickiewicza 2, pokój Nr 19 do dnia 31.07.2015r. do godz. 1000. Koperta 
nie oznakowana nazwą oferenta winna być opisana następująco: 
„Oferta   przetargowa   na   wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Nowy Żmigród 
dla miejscowości: Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, oraz odcinki w Nowym 
Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach. 
Nie otwierać przed  31.07.2015r."godz.10.15 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert  

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 31 lipca  2015r. o godz. 
1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 
2, pok. Nr 14. 
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Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące: 
-   ceny,  
-   termin wykonania zamówienia  
oraz jeżeli będzie to  przedmiotem oceny oferty: 
-  terminu wykonania zamówienia, 
-   warunków płatności zawartych w ofertach i inne.  
W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu powyższe informacje. 

12. Sposób ogłoszenia wyników przetargu  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
      i prawne; 
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,   
     podając  uzasadnienie faktyczne i prawne; 
4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
     sprawie  zamówienia publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

13. Termin realizacji zamówienia 

 

1. Zamawiający określa najkrótszy możliwy termin wykonania przedmiotu zamówienia na 
dzień 20.12.2015 r. (Termin minimalny). 

2. Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie do dnia 
31.10.2016 r. (Termin maksymalny). 

3. Wykonawca zobowiązany jest określić termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 
przypadający pomiędzy Terminem minimalnym a Terminem maksymalnym, przy czym za 
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pierwszy dzień terminu należy przyjąć dzień 20.12.2015r., natomiast za ostatni 
dopuszczalny dzień terminu należy uznać dzień 31.10.2016 r. 

4.  Wykonawca określając termin wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 
wskazać konkretną datę wykonania przedmiotu zamówienia oraz określić liczbę dni 
terminu, począwszy od 20.12.2015  

 

14. Zasady płatności  

1. Zamawiający  wypłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie w  dwóch częściach  
-  po wykonaniu zamówienia i  po złożeniu dokumentacji z wnioskiem o   uzyskanie 

prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę,  nie więcej niż 50% wynagrodzenia 
-  po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę pozostała część 

wynagrodzenia  
2. Przewidywany termin płatności faktur: 30 dni. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru druku załączonego do materiałów przetargowych oraz 
w oparciu o wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść 
oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru - załącznik Nr 1, 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 3 
3) z oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne - załącznik Nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
tych warunków, 

4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - 
załącznik Nr 6  

5) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem 20 niniejszej     
      specyfikacji). 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 
3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

- oferta   powinna   zawierać   wszystkie   wymagane   dokumenty,   oświadczenia   i 
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załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji, 
- oferta   oraz   wszystkie   wymagane   załączniki   winny   być   podpisane   przez 

upoważnionego przedstawiciela,  uprawnionego  do reprezentowania zgodnie z 
przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami 
prawa, 

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, 

- jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, 
jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia 
składającego ofertę, 

- zaleca się aby wykonawcy wykorzystali załączone wzory dokumentów -
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione, a w 
szczególności powinny zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz 
odpowiedzi na wszystkie pytania, 

- wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, 
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", 

- złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla 
prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego 
postępowania. 

4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 
- wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z 

wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, 
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub 

oznacza w wybrany przez siebie sposób, 
- po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona analizy ofert, 

które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich 
wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z 
wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego ofertę, 

- wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z 
innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

16.     Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  

(udzielania wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia) : 
- Sylwia Sudyka , pok. nr 26, tel. (0 13) 44 826 09, fax (0 13) 44 826 37, 

e-mail: sylwia@nowyzmigrod.eu  
( udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia )  

- Łukasz Adamski  , pok. nr 24, tel. (0 13) 44 826 00, fax (0 13) 44 826 37, 
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Kontaktować się można osobiście w budynku Urzędu Gminy Nowy Żmigród w 
godz. 800-1400, lub telefonicznie, faxem bądź pocztą elektroniczną. 
Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   zamawiający   i   
wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania . 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. Jeżeli w wyniku 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej . 

17.     Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację każdej  z części zamówienia , podającją w zapisie liczbowym  
      i słownie   z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
2. Wykonawca uwzględniając  wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w 

cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem kompleksowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  obsługą geodezyjną, geologiczną w tym 
również koszty towarzyszące, takie jak koszty ubezpieczenia , wypisów , wyrysów , 
wszelkich uzgodnień.  

      Wykonawca powinien w cenie ofertowej przewidzieć wszystkie niezbędne 
koszty do pełnego  i prawidłowego wykonania zamówienia.  

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego  
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  
dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie    z    obowiązującymi przepisami. 



 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów , Grabanina Stary Żmigród Gmina Nowy 
Żmigród.  

 
 
 
 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 
                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

 
18.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  

18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

18.1.1)   zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;  

18.1.2)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 
 

18.2.  W związku z podziałem zamówienia na części ,Zamawiający  dokona oceny ofert  
             i  wyboru  Wykonawców odrębnie dla 1,2 i 3  części zamówienia, . 
 
Przy wyborze wykonawcy, dla każdej części zamówienia  zamawiający będzie kierował  
 się następującymi kryteriami,  

 

      -   CENA  – 95% 

      -   TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA  - 5% 

18.2.1). Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

Cn = (Cmin / Cb) x  95 

gdzie: Cmin - cena najniższa wśród złożonych 
ofert Cb     - cena badanej oferty  
n      - numer oferty 

18.2.2).  Kryterium   „termin   wykonania   zamówienia”   rozpatrywane   będzie    
                   na podstawie następującego wzoru: 
                 
              Tn =   (Tmin   / Tb) x 5 

gdzie: 
Tmin - najkrótszy termin wykonania zamówienia wśród złożonych ofert (liczba dni) 
Tb     - termin wykonania zamówienia badanej oferty (liczba dni) 
n      - numer oferty 

Zamawiający  określa  najkrótszy  możliwy  termin  wykonania  przedmiotu 
zamówienia na dzień 20.12.2015 r. (Termin minimalny). 
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Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie 
do dnia 31.10.2016 r. (Termin maksymalny). 

18.2.3). Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną 
na podstawie następującego wzoru: 

LPOn = Cn + Tn 

gdzie: LPOn – liczba punktów ogółem 

18.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

18.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej ofert z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 19. Postanowienia ogólne 

1. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące 
wspólnie  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę . 
4. Ofertę należy złożyć w złotych polskich (PLN). 
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę   
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem    
       oferty. 
8. Protokół wraz z załącznikami (oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z 

zebrania, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego i wykonawców oraz umowa) jest jawny, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
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informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 (art. 8 i 96 upzp). Zasady udostępniania 
protokołu wraz z załącznikami określa art. 96 ust. 3 upzp. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika 
musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja 
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, 

4) jeżeli oferta Wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub 
wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania . 

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. la i 2 upzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

12. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 upzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 
25 ust.l upzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 
na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 

13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień  dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 
1 upzp 

14. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących 
między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia 
wykonawcy  

15. Projekt umowy, która będzie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik 
do  niniejszej specyfikacji - Załącznik Nr 8. 

16. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacja mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. 
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20.         Wadium  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert 
wadium dla   każdej  z części  na którą składa ofertę w  wysokości; 
 
Część I 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów  

wadium  w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc  złotych   ) 
 
Część II 

Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości  Stary Żmigród  

        oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: 

wadium  w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc  złotych   ) 
 

Część III 
Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz 

odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, 

Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: 

 
wadium  w wysokości 1.000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc  złotych   ) 
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852  
Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej. Wadium wniesione w 
pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej w terminie składania ofert, 
przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin 
uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, 
najpóźniej w terminie składania ofert  (a kopię „potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem" należy dołączyć do oferty przetargowej). 

7. Z poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno 
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 upzp. 

8. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie 
uznana za nieważną i wykluczona. 

9. Zamawiający wraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
upzp. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach 
określonych w ofercie, 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w rt. 24 ust. 2 pkt5 upzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 upzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

21. Odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
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- jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
- jej   treść  nie  odpowiada  treści   specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- została   złożona   przez   wykonawcę   wykluczonego   z   udziału   w   

postępowaniu  o udzielenie zamówienia, 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny 
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przypisów. 

 
 

22.  Wycofanie lub zmiana oferty  

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być złożone wg takich 
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA 
OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". Koperty oznaczone "WYCOFANIE OFERTY" nie 
będą otwierane, oferty wycofane nie będą odczytywane. Koperty oznakowane 
dopiskiem "ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do jego oferty. 

23. Oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w treści oferty 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty za specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona . 
 

24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
specyfikacji). 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się  dla CZĘŚCI I , CZĘŚCI  II 
i CZĘŚCI III Przedmiotu zamówienia w wysokości 3% ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie zaokrąglonej do pełnych 100 złotych  . 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach 
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych. 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem 
umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

8. Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 z dopiskiem   
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Projekt kanalizacji 
sanitarnej „ 
 

9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota 
wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

10. Zabezpieczenie   wnoszone   w   postaci   poręczenia   lub   gwarancji   musi   
zawierać następujące elementy:  

10.1. Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  
10.2. Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
10.3. Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  
10.4. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
10.5. Sformułowanie  zobowiązania  Gwaranta  do  nieodwołalnego  i  

bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, 
w przypadku gdy Wykonawca:  
a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,  
b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością. 

Gwarant  nie  może  także uzależniać  dokonania  zapłaty  od  spełnienia  
jakichkolwiek dodatkowych   warunków   lub   też   od   przedłożenia   
jakiejkolwiek   dokumentacji.   

11.  W przypadku  przedłożenia  gwarancji  nie  zawierającej  wymienionych  
elementów, bądź   posiadające jakiekolwiek   dodatkowe   zastrzeżenia,   
Zamawiający   uzna,  że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

12. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 8.5 lit. a i b 
przypadków,  Zamawiający  wystąpi  do  gwaranta  z  pisemnym  żądaniem  
zapłacenia kwoty  stanowiącej  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.  
Żądanie  zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.   
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25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 
warunki umowy albo wzór umowy. 

25.1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej; 
3) jest  jawna  i podlega  udostępnieniu  na  zasadach  określonych  w  przepisach o 

dostępie do informacji publicznej; 
4) zakres  świadczenia   Wykonawcy  wynikający  z  umowy   jest   tożsamy   z   jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) zostanie zawarta do dnia wskazanego w najkorzystniejszej ofercie jako termin 

wykonania przedmiotu zamówienia; 
6) umowa podlega unieważnieniu: 

 
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.1 pkt 1-6 Ustawy Pzp, 
b) w  części wykraczającej  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  zawarte w 

niniejszej SIWZ. 
7) umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art.146 ust. 2 pkt 1-2 Ustawy Pzp. 

25.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

25.3 . Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze  umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

25.4. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie w następujących przypadkach: 

25.4.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia siły 
wyższej lub takich innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, 
niezależnych od woli stron, których nie były one w stanie przewidzieć przy zawieraniu 
umowy, a na które to okoliczności nie miały wpływu i którym nie mogły zapobiec 
pomimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą nie uważa się działania 
zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, jak 
również braku środków finansowych. 

25.4.2. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian 
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przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

25.4.3. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

25.4.4. W zakresie powierzenia podwykonawcy innej części zamówienia niż te, których 
powierzenie Wykonawca zadeklarował w ofercie lub zaistnienie konieczności zmiany 
zakresu prac powierzonych podwykonawcy wyłącznie w przypadku zagrożenia 
dotrzymania terminu realizacji umowy. 

25.4.5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 
ust. 1 – w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

25.4.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na 
ograniczenie zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu 
wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji 
projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i 
procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności elementu/ów 
dokumentacji projektowej. 

25.4.7. Zamawiający lub Wykonawca, jeśli stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych 
w pkt 25.4.1 – 25.4.6 ma obowiązek pisemnie poinformować o tym drugą stronę 
umowy bez zbędnej zwłoki. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej podejmie 
wszelkie niezbędne czynności zmierzające do ograniczenia skutków siły wyższej w 
zakresie wykonania umowy. 

25.4.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 
(aneks) pod rygorem nieważności. 

26.4.9. Nie  stanowi  zmiany  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana koordynatora prac), 

b. zmiana danych teleadresowych, 
c. zmiana harmonogramu realizacji umowy, z wyłączeniem zmiany terminów 

określonych w niniejszej umowie. 
25.5. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą 

Zamawiającemu porozumienie zawierające postanowienia dotyczące współpracy. 
Porozumienie musi być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

25.6. Zamawiający stosownie do zapisów art. 147 ust. 1 Ustawy będzie żądał od wybranego 
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Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

26.  Udzielenie zamówienia, podpisanie umowy  

1. Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spośród ofert 
które: 
- zostały złożone przed upływem terminu do składania ofert, 
- są ważne, 
- są złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania , 
- nie podlegają odrzuceniu . 

2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
- umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie, 

- zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, 

- wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej, 

- wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym 
w zawiadomieniu o wyborze oferty, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób, 

- umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, 
- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1, 

- zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

28. Unieważnienie postępowania  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
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oferty, 
- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie, 
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

- zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została 
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

- zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość 
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 

O   unieważnieniu   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   zamawiający   
zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia    

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu  

składania ofert, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

29. Środki ochrony prawnej  

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia   oraz   poniósł   lub   może   ponieść   szkodę   w   wyniku   
naruszenia   przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
przysługują środki ochrony prawnej. 
Środki  ochrony  prawnej   wobec  ogłoszenia o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
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1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI (art. 
od 179 do 198g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik Nr 1 

Dane wykonawcy: (miejscowość i data) 

Nazwa: ................................................................  

Siedziba:  ............................................................  

numer NIP:  .......................................................  
numer REGON: ................................................  
numer telefonu:  .............................................  
numer faksu:  ...................................................  
e-mail: ................................................................  

Wójt Gminy Nowy Żmigród  
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 

OFERTA PRZETARGOWA 
Stosownie do ogłoszonego przez Gminę Nowy Żmigród przetargu nieograniczonego  na 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, 
Grabanina, Stary Żmigród,  podejmuję się wykonania usługi  będącej przedmiotem 
przetargu w pełnym zakresie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wartość ofertowa ryczałtowa zamówienia wynosi: 
 
CZĘŚĆ I  
 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Nienaszów 

 
 
……………………………………………………………………… 
                              (kwota brutto) 
 
( słowne: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ) 
 
Termin wykonania :…………………………………………………… (min. 20.12.2015r. , max. 31.10.2016r. ). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów , Grabanina Stary Żmigród Gmina Nowy 
Żmigród.  

 
 
 
 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 
                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

CZĘŚĆ II 
Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości  Stary Żmigród  

        oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie wzdłuż ul. Dukielskiej: 

 
……………………………………………………………………… 
                              (kwota brutto) 
 
( słowne: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ) 
 
Termin wykonania :…………………………………………………… (min. 20.12.2015r. , max. 31.10.2016r. ). 
 

 
CZĘŚĆ III 
 

Wykonanie dokumentacji projektowych dla miejscowości Grabanina oraz 

odcinki w pozostałych miejscowościach tj. w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, 

Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach: 

 
……………………………………………………………………… 
                              (kwota brutto) 
 
( słowne: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ) 
 
Termin wykonania :……………………………………………………( min. 20.12.2015r. , max. 31.10.2016r ). 
 

1. Oświadczam(y), że: 
 

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
- przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm,). 

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i 
nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

- spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907) 

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
- uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ 
-  w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z projektem umowy, w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 

………………..……….…………………………………………. 
(podpis wykonawcy lub upoważnionej osoby) 
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Załącznik nr 2  

 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród  

2. WYKONAWCA: 

Nazwa: ........................................................................... ……….………… 

Siedziba:  ........................................................................ ... 

numer NIP:  .................................................................  
numer REGON: ...........................................................  
numer telefonu:  ........................................................  
numer faksu:  ..............................................................  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.): 

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary 

Żmigród, dotyczące: 
1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
         przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
       wykonania niniejszego zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
  

 

 

 

 

.............................................  dnia ....................... 
................................................................................................. 

 
(  Pieczęć i podpis  

upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik nr 3  

 
 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród  

2. WYKONAWCA: 

Nazwa: ...........................................................................  

Siedziba:  ........................................................................  

numer NIP:  .................................................................  
numer REGON: ...........................................................  
numer telefonu:  ........................................................  
numer faksu:  ..............................................................                                                            

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Wobec Wykonawcy(ów) którego(rych) reprezentuję brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................  dnia ....................... 
 

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

(  Pieczęć i podpis  
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik nr 4  

Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród  

2. WYKONAWCA: 

Nazwa: .............................................................................................  

Siedziba:  ..........................................................................................  

numer NIP:  ...................................................................................  
numer REGON: .............................................................................  
numer telefonu:  .........................................................................  
numer faksu:   

WYKAZ WYKONANYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące Dokumentacje projektowe: 
 

L.p. Przedmiot usługi 
(Krótka 
charakterystyka: 
nazwa 
przedsięwzięcia, 
nazwa 
dokumentacji, opis) 

Data wykonania 
(rozpoczęcie i 
zakończenie) 

Odbiorca – podmiot na rzecz 
którego dokumentacja została 
wykonana (nazwa, adres, nr 
telefonu do kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy 

   
 
 
 

  

     

     

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie 

wskazanych w tabeli powyżej dokumentacji projektowych.  
 

..............................  dnia ....................... 
......................................................................................................... 

(  Pieczęć i podpis  
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upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
Załącznik nr 5 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 

zamówienia wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby 
posiadają wymagane uprawnienia 

Przetarg nieograniczony na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach 
Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród  

2. WYKONAWCA:  

Nazwa: .......................................................................................  

Siedziba:  ....................................................................................  

numer NIP:  .............................................................................  
numer REGON: .......................................................................  
numer telefonu:  ....................................................................  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Zamówienie   niniejsze   wykonywać   będą   następujące   osoby   posiadające   wymagane 
kwalifikacje zawodowe oraz posiadające wymagane uprawnienia:  

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Podstawa 
Wykonawcy do 
dysponowania 

daną osobą 

Doświadczenie 
zawodowe  

Kwalifikacje 
zawodowe 

1.  Projektant 
branży sanitarnej 
(minimum 2 
osoby) 
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2.  Projektant 
branży 
elektrycznej 
( 1 osoba) 

   

3.      

UWAGA – WYKONAWCA wypełnia kolumny: „Imię i nazwisko”, „Podstawa Wykonawcy do 
dysponowania daną osobą” oraz „Kwalifikacje zawodowe”. 

Zamawiający dopuszcza, aby funkcje: 
Projektant branży sanitarnej, były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli 
pozwalają na to uprawnienia. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ  
„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”. 
 
 

..............................  dnia ....................... 
................................................................................................. 

 
(  Pieczęć i podpis  

upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik Nr 6 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NALEŻY  

LUB NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Nazwa Oferenta 

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

Adres Oferenta  

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

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 informuję, że 

nie należę / należę* 

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, do oferty złoży listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 
W przypadku złożonych w niniejszym postępowaniu odrębnych ofert przez wykonawców 
należących do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcy mają obowiązek wykazania, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
.................................................  dnia ....................... 

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

(  Pieczęć i podpis  
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik Nr 7 

 
ZAKRES  ROBÓT  POWIERZONYCH  PODWYKONAWCOM 

 
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy ............................................................................................................. 
 
Numer telefonu ................................... Numer  fax ........................................................... 
 
 
 

Składając ofertę w przetargu na zadanie pod nazwą „ Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród oraz sprawowanie nadzoru 
autorskiego w toku wykonania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji „  

 
 
oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące roboty: 

 

Lp. Rodzaj robót Kwota %  Kontraktu 
 

Uwagi 
 

  
 
 

 

   

     

W przypadku realizacji całości robót siłami własnymi w powyższej tabeli należy wpisać 
„nie dotyczy”. 

                                                                          

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

                                                                                                                                                                 (pieczęć firmy) 

 
........................................................  dnia ..........................................  

                                                                                              ...........................................................................................................                                     
                                                                                                                                    (pieczęć i podpis upełnomocnionego   
                                                                                                                                          przedstawiciela Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 8  
 
 
 

UMOWA NR…………………….. 

Zawarta……………………………2015 r. w Nowym Żmigrodzie w wyniku wyboru oferty 
wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na „……………………………………………….. 

", przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 
zm.) pomiędzy: 

Gminą Nowy Żmigród z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród , 
reprezentowanym przez:  
1. Pana Grzegorza Barę – Wójta Gminy Nowy Żmigród  
zwaną dalej „Zamawiającym", 

a  
reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „Wykonawcą", 

Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie „Stronami", a 
oddzielnie „Stroną". 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się: 
a) wykonać dokumentację projektową:  

b) uzyskać wszelkie, niezbędne dla realizacji Projektu zezwolenia i decyzje 
właściwych organów administracji wraz z pozwoleniem na budowę.  

2. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art. 
29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) 

3. W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, patentów, pochodzenia, 
oznaczeń producentów i nazw własnych. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku 
wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów, 
pochodzenia, oznaczeń producentów i nazw własnych Wykonawca w każdym takim 
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przypadku zobowiązany jest na piśmie łącznie: 
a. uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia, 
b. wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie 
dokładnych określeń, 

c. dopuścić w tym zakresie rozwiązania równoważne poprzez dodanie wyrazów 
"lub 
równoważny", 

d. określić parametry rozwiązań równoważnych, 
4. W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić 
parametry tych rozwiązań. 

5. Dokumentacje projektowe muszą być wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. Dokumentacje projektowe będą służyć jako: 

a. opis przedmiotu zamówienia w przetargach na roboty budowlane, które będą 
prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, 
poz.907 z późn. zm., 

b. podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla 
użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

6. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w załączniku do  SIWZ - Opis 
Przedmiotu Zamówienia, przygotowanej w przetargu nieograniczonym, w wyniku 
którego Umowa zostaje zawarta, stanowiącym integralną część Umowy. 

§ 2. Terminy i warunki wykonania Umowy 

1. Strony postanawiają, iż Projekt zostanie wykonany i dostarczony Zamawiającemu w 
terminie do  dnia…. .... (dalej zwany „Terminem Wykonania Projektu"). 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Projekt do siedziby Zamawiającego. Projekt 
zostanie przekazany w oparciu o podpisany przez Strony protokół przekazania (dalej 
zwany „Protokołem przekazania"). 

3. W terminie 14 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę Projektu Zamawiający 
dokona jego weryfikacji, zgłaszając pisemnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia i uwagi. 

4. W terminie 14 dni roboczych po przekazaniu zastrzeżeń i uwag od Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży Projekt wolny od wad i uwzględniający zastrzeżenia i uwagi 
Zamawiającego zgodnie z trybem postępowania opisanym w ust. 3 powyżej. W takim 
przypadku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od złożenia Projektu (w 
rozumieniu niniejszego ustępu), Strony podpiszą Protokół końcowy odbioru (dalej 
zwany „Protokołem końcowym odbioru") - tym samym Umowę będzie się 
traktować, jako wykonaną w terminie. 
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5. Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem 
Wykonawcy, że wykonany został zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz 
normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6. Do kierowania pracami projektowymi w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy 
Wykonawca wyznacza: 
 ....................................  -tel ..........................................  

7. Jako koordynatora prac w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający 
wyznacza: 
 .....................................  -tel ..........................................  

 

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy na kwotę 
brutto ………………………..….    

 (słownie: …………………………………………………………………………………………………..) 
2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że w wartości wynagrodzenia 
umownego ujął wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy wraz 
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na 
podstawie tej dokumentacji . 

3.  Zamawiający  wypłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie w  dwóch częściach  
-  po wykonaniu zamówienia i  po złożeniu dokumentacji z wnioskiem o   uzyskaniu 

prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę,  nie więcej niż 50% 
-  po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę pozostała część 

wynagrodzenia  
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia 

odsetek za zwłokę  w wysokości ustawowej. 
 
 

§ 4. Kary 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy, w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

a) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % 
Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn za które 
odpowiada Wykonawca; 

b) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % 
Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które 
odpowiada; 
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c) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w 
stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 

d) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu przez 
Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 

e) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy 
poprzez podzlecanie prac innych niż określone w § 9. 

 
2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 10 % Wynagrodzenia. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 
4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z  
      Wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

  § 5. Gwarancja 

1. Na wykonany Projekt Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i 
prawne dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt a) na okres 60 miesięcy od 
daty odbioru Projektu, tj. od dnia podpisania przez Strony Protokołu Końcowego 
Odbioru. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się udzielać wszelkich wyjaśnień i 
odpowiedzi, jakie wystąpią na etapie procedury przetargowej na etapie wyboru 
wykonawcy robót. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez 
Zamawiającego usterek w terminie 14 dni lub w terminie obustronnie uzgodnionym, 
w tym w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego niezbędnych decyzji 
administracyjnych. 

4. W przypadku nie usunięcia wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w 
terminie 14 dni lub uzgodnionym między Stronami, Zamawiający może zlecić osobie 
trzeciej usunięcie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

 
 

§ 6. Oświadczenie i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, ogólnymi warunkami technicznymi i 
aktualnym poziomem wiedzy technicznej. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace będące przedmiotem umowy z 
należytą starannością i rzetelnością zawodową, mając na uwadze interes 
Zamawiającego i obowiązujące przepisy, a w szczególności zobowiązuje się 
zastosować rozwiązania projektowe (w aspekcie zarówno technicznym, jak i 
materiałowym) jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego, tj. uwzględniające w 
najwyższym stopniu współczynnik cena/jakość . 

4. Wykonawca realizując prace będące przedmiotem umowy zobowiązuje się również 
stosować rozwiązania projektowe optymalne dla Zamawiającego pod względem 
ponoszenia przez niego kosztów eksploatacyjnych infrastruktury, która powstanie w 
oparciu o rozwiązania projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach 
koordynacyjnych, które odbywać się będą na etapie realizacji Projektu, w tym: 

 
a) w stałych spotkaniach koordynacyjnych, które odbywać się będą raz w 

tygodniu  w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym przez 
niego miejscu: szczegółowy harmonogram tych spotkań zostanie ustalony 
przez strony po podpisaniu umowy: 

b) w dodatkowych spotkaniach koordynacyjnych zwołanych w miarę 
potrzeb w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Wykonawca 
zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie takiego 
spotkania na 3 dni robocze przed jego planowanym terminem. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego na etapie 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych. 
 

§ 7 Nadzór autorski  

1. Wykonawca zrzeka się  praw autorskich na rzecz Zamawiającego  w związku z tym 
dostarczy z pierwszą płatnością oświadczenie autora projektu o zrzeczeniu się praw 
autorskich, 

2. Zamawiający jednocześnie  zastrzega sobie prawo sprawowania  Nadzoru 
Autorskiego przez projektanta za wynagrodzenie  nie wyższe niż 20 % 
wynagrodzenia za opracowanie projektu.  

 

 
3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do : 
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1) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz  
      uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej   
      niekompletności; 
2) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót materiałów lub urządzeń 

„równoważnych”  tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej 
niniejszą umową dokumentacji, do wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej 
opinii na temat parametrów tych materiałów lub  urządzeń; 

3) wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku 
realizacji tych robót; 

4) udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na 
budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez 
Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru; 

5) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz 
odbiorze końcowym     inwestycji; 

6) współudziału w wykonaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej 
wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w 
trakcie realizacji. 

§ 8.  Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 
1 upzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,  jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 5 dni  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo: 

 
— niespełniającej  wymagań  określonych w specyfikacji   istotnych 
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warunków zamówienia; 
— gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 
ust.2; 

 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 uważa się za akceptacje 
projektu umowy przez zamawiającego. 

5.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 
000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził 
obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 
 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

7. Przepisy pkt 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 

8.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

9. podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie 
wskazanym przez  zamawiającego, zamawiający może: 

 
— nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo; 
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— złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

— dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

16. Przepisy art. 143a-143d upzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów 
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

 

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % 
wynagrodzenia umownego    (brutto)   za   przedmiot     umowy,   tj.     kwotę: 
………………..zł     
(słownie:……………………………………………………………………………………………………..) 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie 
służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: ...............................  
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 
terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu 
końcowego odbioru, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
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rękojmi za wady. 

§ 10. Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w pkt. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Jeżeli umowa realizowana jest w systemie podwykonawstwa, w razie konieczności 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia zaistnienia powyższych okoliczności. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1.    Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących  
       przypadkach: 
A. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia  
       siły wyższej lub takich innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, 
        niezależnych od woli stron, których nie były one w stanie przewidzieć przy 
        zawieraniu umowy, a na które to okoliczności nie miały wpływu i którym nie 

mogły zapobiec pomimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą nie uważa 
się działania zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona 
odpowiada, jak również braku środków finansowych. 

B. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian 
przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

C. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

D. W zakresie powierzenia podwykonawcy innej części zamówienia niż te, których 
powierzenie Wykonawca zadeklarował w ofercie lub zaistnienie konieczności 
zmiany 
zakresu prac powierzonych podwykonawcy wyłącznie w przypadku zagrożenia 
dotrzymania terminu realizacji umowy. 

E. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 
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22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

F. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu  

         na ograniczenie zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu    

   wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji 
projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i 
procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności elementu/ów 
dokumentacji projektowej. 

2. Strona, która stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w ust. 1 ma obowiązek 
pisemnie poinformować o tym drugą stronę umowy bez zbędnej zwłoki. Wykonawca 
dotknięty działaniem siły wyższej podejmie wszelkie niezbędne czynności 
zmierzające do ograniczenia skutków siły wyższej w zakresie wykonania umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 
(aneks) pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 
umowy (np. 
zmiana koordynatora prac), 

b. zmiana danych teleadresowych, 
c. zmiana harmonogramu realizacji umowy, z wyłączeniem zmiany terminów 

określonych w niniejszej umowie. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z 
wykonaniem Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności 
przenieść na osoby trzecie wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień 
wynikających z niniejszej umowy. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

      
      
   Wykonawca :                                                                                         Zamawiający: 


