
                                                                                 Oferenci biorący udział w               
                                                                                      postępowaniu przetargowym  

 
 
 
     Na podstawie wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej  Zamawiającego 
http://bip.susz.sisco.info/  z dnia 02.03.2011 r. dokonano zmiany:   
 
 
Zmiany SIWZ w § VII, XIV, XV 
Zmiany w załącznikach  Nr 2  - wzór umowy w § 4,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
 
 

na 
 

WYKONANIE   DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I 
WODOCIAGOWEJ W GMINIE SUSZ  

                         

(dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 5 

                           
 
 
 
Ogłoszenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ma na celu komisyjne ustalenie - 
wybranie oferty najkorzystniejszej i Wykonawcy, który kompleksowo i w terminie zrealizuje w/w zadanie 
inwestycyjne na warunkach przetargowych wynikających z Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) oraz zawartych w niniejszym formularzu  specyfikacji.  
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina i Miasto Susz 
14-240 SUSZ 
ul. Wybickiego 6 
tel. (055) 278 60 15 
fax (055) 278 62 22 
Powiat: iławski 
Województwo: Warmińsko-Mazurskie 

 

 

 

 

 



Znak sprawy: Inw.271.1.2011 
 

§ I. Informacje ogólne 
 

1.  Zamawiający: Gmina i Miasto Susz reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz, 
obsługiwana przez Urząd Gminy i Miasta Susz 

2.  Adres Zamawiającego:14-240 Susz ul. Wybickiego 6  tel./55/ 278-60-15, faks /55/ 278-62-22, 
www.susz.pl, e-mail: susz@susz.pl 

 
§ II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego  o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w 
przepisach  wydanych na  podstawie art.11 ust.8  ustawy  Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759.) tj. kwoty 193.000 Euro oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu 
komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty. 
 
§ III. Definicje uŜyte w specyfikacji i informacje ogólne 
 
1.  „Zamawiający” – Gmina i Miasto  Susz reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz 
2.  „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

specyfikacji. 
3.  „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
4.  „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 

113 poz.759) 
5.  „Zamówienie” – naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 

szczegółowy opisany w pkt. IV SIWZ oraz załącznikach 
6.  „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy ofertę na wykonanie 

Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. 
7.  Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być uŜyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty. 
8.  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
9.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
10.Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
 
§ IV. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Wykonanie  dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie 
Susz. 
 
Zadanie Nr 1 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z 
przyłączami w Karolewie długości ok. 1800 mb 
 
1.  Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 
- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 
- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej, przepompowni ścieków 
- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 
- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  
- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a w  

przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko wykonanie czynności 
związanych z jego opracowaniem  

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających uzyskanie 
pozwolenie na budowę 

- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 
 

 
 



Zadanie Nr 2 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Wyszyńskiego w 
Suszu dł. sieci sanitarnej  ok. 170 mb, sieci wodociągowej dł. ok. 170 mb 

 
1. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 
- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 
- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 
- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  
- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a w  

przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko wykonanie czynności 
związanych z jego opracowaniem  

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających uzyskanie 
pozwolenie na budowę 

-     dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 
 
Zadanie Nr 3 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Staffa w Suszu 
dł. sieci sanitarnej  ok. 100 mb, sieci wodociągowej dł. ok. 140 mb 
 
1. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 
- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 
- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 
- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  
- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a w  

przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko wykonanie czynności 
związanych z jego opracowaniem  

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających uzyskanie 
pozwolenie na budowę 

-     dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 
 
Zadanie Nr 4 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z przyłączami przy ul. 
Wiejskiej w Suszu  dł. sieci sanitarnej  ok. 70 mb, sieci wodociągowej dł. ok. 70 mb 
 
1. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 
- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 
- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 
- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  
- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a w  

przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko wykonanie czynności 
związanych z jego opracowaniem  

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających uzyskanie 
pozwolenie na budowę 



-     dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 

 
Zadanie Nr 5 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z ul. Broniewskiego do ul. 
Polnej w Suszu dł. sieci sanitarnej  ok. 320 mb, sieci wodociągowej dł. ok. 150 mb 
 
1. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 
- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 
- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 
- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  
- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  
- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a w  

przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko wykonanie czynności 
związanych z jego opracowaniem  

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających uzyskanie 
pozwolenie na budowę 

-     dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 
 
2.  Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:   CPV 

– 71 32 00 00 – 7  
2.  Szczegółowy zakres zamówienia graficzny załącznik przedstawiający zakres opracowania 
4. Przyłącza powinny być projektowane z wejściem za ogrodzenie, do wskazanego obiektu 

budowlanego. Swym zakresem obejmować mają odcinki rurociągu od sieci do budynku. 
5. Gmina nie dysponuje terenem pod lokalizację przepompowni. Na trasie projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej znajdują się tereny mogące słuŜyć do tego celu. W przypadku zaprojektowania 
przepompowni na gruntach innych jak gminne, Gmina dokona wykupu gruntu pod lokalizację 
przepompowni. 

6. Na terenie planowanej inwestycji zadania Nr 1 występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki 
Liwy (OChK).  

7. Projektowana sieć kanalizacyjna usytuowana jest przy drogach  gminnych 
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym planowana jest kanalizacja 

sanitarnej istnieje dla zdania nr 2 i 3 , dla pozostałych zadań takiego planu brak. W związku z tym 
naleŜy wystąpić o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla przedmiotowego zadania. 

9. Zamawiający dopuszcza podwykonawców do wykonania zamówienia tylko w zakresie geodezji. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wypełnić zał.   Nr 4 do SIWZ 

10. Zaleca się aby Wykonawca w obecności Zamawiającego zapoznał się z terenem na którym 
będzie projektowana w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do 
oceny prac i  sporządzenia oferty. 

§ V. Części zamówienia 

Zamawiający  dopuszcza się składania ofert częściowych: liczba zadań 5  
 

§ VI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

§ VII. Termin wykonania zamówienia 

Termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy 
Wymagany termin wykonania zamówienia –  do 30.11.2011 r.  
 

§ VIII.  Warunki   udziału  w  postępowaniu  oraz   sposób   dokonania   oceny   spełnienia   tych    
           warunków 
 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1  Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a/ posiadają uprawnienia do wykonania  określonej  działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b/ posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują  potencjałem  technicznym i osobami  
    zdolnymi do wykonania  zamówienia lub przedstawią  pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do  
    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 



c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,  
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy 
 

2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 
a/ wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany: 
- projektant ( ów) minimalne wymagania:  
a/ 5 lat staŜu pracy zawodowej projektanta (ów) w specjalności sanitarnej 
b/ wykształcenie wyŜsze lub średnie w zakresie budownictwa o specjalności sanitarnej 
c/ osoba ta musi być wpisana do Izby InŜynierów Budownictwa  
 
Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie przedstawionych oświadczeń dokumentów 
za zasadzie   spełnia/nie spełnia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy wykonawców: 

− którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w 
pkt. VIII.1,2 SIWZ; 

− zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
§ IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów: 
 

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym  przedmiotem 
zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby ( osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. W przypadku 
składania oferty przez wykonawców wstępujących wspólnie ww. dokumenty muszą być złoŜone 
przez kaŜdego wykonawcę.   

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków  określonych w pkt. VIII ppkt. 1  SIWZ zał. Nr 5  
4. Wykaz osób przeznaczonych do wykonania zamówienia, pełniących samodzielne funkcje 

techniczne tj,. projektantów – udokumentowane kserokopiami uprawnień, oraz kserokopią 
zaświadczenia z właściwej Izby InŜynierów Budownictwa - zał. Nr 3 

5. Dane dotyczące podwykonawców, i zakres powierzonych im części zamówienia (jeśli wykonawca 
przewiduje wykorzystanie podwykonawców) -  zał. nr 4 oraz oświadczenie podwykonawców o 
gotowości współpracy. 

6. Wykaz, w formie tabelaryczne, wykonanych dokumentacji projektowych co najmniej 3 zadań 
dotyczących projektów w branŜy sanitarnej z okresu ostatnich 5 lat przez wszczęciem 
postępowania, a jeŜeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem 
wielkości, daty i miejsca wykonania oraz nazwy zleceniodawcy. 

7. Wykaz dokumentów potwierdzających, Ŝe prace projektowe, wskazane ww wykazie, zostały 
wykonane naleŜycie ( referencje). 

8. Kserokopię polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

 

Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych w ofercie muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania  wykonawcę.  
 
§ X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 
1. Pisemność postępowania 
        Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. Zamawiający Ŝąda 
aby korespondencja przekazana faksem była potwierdzona pisemnie. 

2.    Wyjaśnienia 
a)   Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie 
później niŜ  na 2 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 28.02.2011 r. 

b)    JeŜeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpatrywania. 



c)    JeŜeli Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków, zapytań do SIWZ. 

d)  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którzy zwrócili się 
zapytaniem oraz tym którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego http://bip.susz.sisco.info/. 

e)    Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z wykonawcami. 
 
 

  § XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

Osoby upowaŜnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 
1) Zdzisław Tur – Urząd Gminy i Miasta w Suszu, tel. (55) 278 60 15 wew.52, fax (55) 278 62 22   w 

godz. 8.00 – 14.00. e-mail: inwestycje@susz.pl 
 
§ XII. Forma i zasady wnoszenia wadium 
 
1. Ustala się wadium w wysokości: nie wymagane 
 
§ XIII. Termin związania ofertą 
 
1.  Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1. Ustawy Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu do składania ofert. 
2.  W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający tylko raz moŜe zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o oznaczony  okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Taki wniosek oraz odpowiedź dotyczącą 
przedłuŜenia naleŜy sporządzić na piśmie. 

 
§ XIV. Opis przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty 

1) Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej; 
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym w oparciu o formularz oferty       

(zał. nr 1). 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym. 
6) JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

naleŜy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których  

mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, oraz zawierać wszystkie informacje i dane. 
9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę.  
10)Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŜliwości 

dekompletacji zawartości oferty.  
11) Oferta powinna być złoŜona na kolejno ponumerowanych stronach. 
 
2.  Oferta wspólna 

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. 

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 

zamawiającego z  wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję 
,itp.)  

4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 

     a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane w  
          pkt. IX oświadczenia i dokumenty, 
5) Przed podpisaniem umowy ( w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę              

wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum( list intencyjny), 
zawierający co najmniej: 

     a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 



zakresem realizacji przedmiotu zamówienia, 
     b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
     c) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący realizację     

zamówienia oraz czas trwania rękojmi. 
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 
1) Zaleca się aby oferty składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zewnętrznych i 

wewnętrznych. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do  
Urząd Gminy i Miasta Susz 
          14-240 Susz 
ul. Józefa Wybickiego 6 
oraz zaopatrzona napisem:   
oferta – przetarg nieograniczony –  
,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
gminie Susz” 
 – nie otwierać przed dniem 10.03.2011 r. godz.  900 

2) Koperty koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób jak wyŜej; 
 
Zadanie Nr 1 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej tłoczno- 
                           grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie 
Zadanie Nr 2 -  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej  
                          przy ul. Wyszyńskiego w Suszu 
Zadanie Nr 3 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej  
                           przy ul. Staffa w Suszu 
Zadanie Nr 4 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z  
                           przyłączami przy ul. Wiejskiej w Suszu   
Zadanie Nr 5 -  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z 
                          ul. Broniewskiego do ul. Polnej w Suszu 
 
 a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, aby w przypadku 

opóźnienia moŜna było odesłać do nadawcy w stanie nienaruszonym. 
3) Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim 

przypadku wykonawca prześle do zamawiającego pisemne powiadomienie o zmianie lub 
wycofaniu przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 1) a 
wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”.  

4) Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niŜ w terminie 
składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 
- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8.06.1993 r. poz. 211, z późn. zm.) 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. 
zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

- Stosowne zastrzeŜenie wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika postępowania. 

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

- Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 96 ust. 
4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 
§ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać w Urzędzie Gminy i Miasta  w Suszu, pok. nr 102 lub nadsyłać na adres: 

Urząd Gminy i Miasta Susz 
14-240 Susz 
ul. J. Wybickiego 6 

 do dnia  10.03.2011 r. do godz. 830
 



 Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2011 r. o godzinie 900 w siedzibie Zamawiającego sala nr 1. 
3. Sesja otwarcia ofert: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) otwarcie ofert i podanie zebranym nazw (firm) oraz adresów wykonawców a takŜe informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

4. Wykonawcy mogą być obecni jedynie przy otwieraniu ofert. 
W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający 
prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz 
pozostałe informacje określone w pkt 3 b). 

5. W przypadku, jeśli wykonawca zechce zapoznać się ze złoŜonymi ofertami musi wystąpić z 
pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. 

 

§ XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. Cenę oferty naleŜy podać w polskich złotych 
2. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 
cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto oferty. 
3. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług ( Dz.U z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
5. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym. 
 

§ XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu 
         oceny ofert. 
 
     Badania i oceny oferty będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez  
     Zamawiającego. 
I. Etap : Badanie ofert w zakresie wymagań formalno-prawnych i kompletności ofert 
      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w § VIII SIWZ komisja będzie 

oceniała według zasady ,, spełnia” ,, nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów w 
§ IX SIWZ 

II. Etap: Ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniŜej: 
        W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złoŜone przez 

Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 
1. Kryteria oceny ofert: 
        W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium- 

przypisując mu odpowiednią wagę procentową 
 cena ofert brutto – 100 % 
2.     Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 
       Ocena ceny oferty będzie dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia ilości z 

następującego wzoru: 
       Ilość punktów badanej ceny oferty = cena oferty najniŜszej brutto

  x  100 pkt. 
                                                                      cena oferty badanej butto 

2.    Komisja moŜe przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 
3.   Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku. 
4. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez wykonawców 

pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
 Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z postanowieniami art. 88 ustawy. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeŜeniem art.87 ust.2 pkt.3 
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 



f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
g) w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza. 

9.    KaŜde zadanie będzie rozpatrywane jako oddzielne postępowanie przetargowe i z  
       wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta umowa. 
 

§ XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez   wykonawcę w celu 
         zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do  zawarcia umowy w 

terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. 
2. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy , Zamawiający 

wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najniŜszą cenę, chyba Ŝe upłynie termin 
związania ofertą. 

 
§ XIX. Środki ochrony prawnej 
 
Przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst:                    
Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) 
 
§ XX.  UniewaŜnienie postępowania 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewaŜnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
§ XXI. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt.6 ustawy PZP  
 
§ XXII. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
 
§ XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu 
 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby 
i adres wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych 
ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kaŜdym kryterium oceny oferty i łączną 
punktację. 

2. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostanie 
przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz będzie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

 
§ XXIV. Postanowienia końcowe 
           
   W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych        
oraz Kodeks cywilny. 
§ XXV. Załączniki do specyfikacji: 

1 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 
2 Wzór umowy – załącznik Nr 2 
3 Potencjał kadrowy – załącznik Nr 3 
4 Podwykonawcy- załącznik Nr 4 
5 Oświadczenie o spełnieniu wymogów  - załącznik Nr 5 
6 Graficzny załącznik przedstawiający zakres opracowania – zał. Nr 6 
 
 
                                                                                                                                  ZATWIERDZIŁ 
   
 
Susz, dnia 22.02.2011 r. 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 1 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa......................................................................................................................................... 
 
Siedziba...................................................................................................................................... 
 
Nr telefonu/faks.......................................................................................................................... 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 
 
nr NIP.......................................................................................................................................... 
 
nr REGON................................................................................................................................... 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy) 
 
Nazwisko, imię ........................................................................................................................... 

Stanowisko ................................................................................................................................. 

Telefon...................................................Fax............................................................................... 

Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina i Miasto  Susz 
14-240 SUSZ 
ul. Wybickiego 6 
 
Zobowiązania wykonawcy 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:                              
 

Zadanie Nr 1  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej tłoczno-

grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie. 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w SIWZ za cenę ryczałtową:  

cena netto.................................................................................zł  

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT.............................................................................zł 

cena brutto..............................................................................zł 



(słownie: ....................................................................................................................................) 

1.  Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie..............................…................…….. 
2.  Oświadczamy  do zabezpieczenia finansowania prac projektowych we własnym zakresie z 

moŜliwością wystawienia Zamawiającemu  faktur  po zakończeniu elementów projektu  i odbiorze 
przez Zamawiającego zgodnie z zawartą umową. 

3.  Oświadczamy, Ŝe  akceptujemy wzór umowy bez zastrzeŜeń. 
4.  Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się z terenem na którym prowadzone będą prowadzone prace 

projektowe w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i  
sporządzenia oferty. 

5.  Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać siłami własnymi z wyjątkiem robót:        
.................................................................................................................................................które 
zlecimy podwykonawcom wymienionym w załączniku Nr .......................................... 

6.  UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
ofert, tj. do dnia ........................................ 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
 

1/............................................................................................................................................ 

2/............................................................................................................................................ 

3/............................................................................................................................................ 

4/............................................................................................................................................ 

5/............................................................................................................................................ 

6/............................................................................................................................................ 

7/............................................................................................................................................ 

8/........................................................................................................................................... 

 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Ofertę składamy na  ……………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

 
 
 

______________________________________ 
                                             ( imię i nazwisko)  

                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
  

 
 



 
Zadanie Nr 1 
 

Załącznik Nr 2  - wzór umowy 
 
 

U M O W A  …………….. 

 
 w dniu  … r.  pomiędzy  Gminą i Miastem  Susz zwanym w dalszej części umowy 

"Zamawiający", NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086  reprezentowaną przez: 
1.   Krzysztofa Pietrzykowskiego   -  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Susz 

przy  kontrasygnacie BoŜeny Chmielewskiej – Skarbnika Gminy i Miasta Susz 

a    
    ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

zwanym dalej "Wykonawca" , reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  z dnia ……………… zamawiający zleca ,a wykonawca przyjmuje do 

wykonania  dokumentację projektową budowy sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z 

przyłączami w Karolewie. 
2.  Realizacja prac projektowych prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz naleŜytą starannością w ich 

wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

 

§ 2 
 

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
 

-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 

- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej, przepompowni 

ścieków 

- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 

- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  

- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  



- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, a w  przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na 

środowisko wykonanie czynności związanych z jego opracowaniem  

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających 

uzyskanie pozwolenie na budowę 

- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 

 

§ 3 
 

1. Wykonawca nieodpłatnie będzie sprawować nadzór autorski. Ilość pobytów projektanta na 

budowie będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb. 

2. Zamawiający na pisemny wniosek oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów przez 

Wykonawcę  wystawi  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję 

lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaŜe Wykonawcy upowaŜnienie do  

występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach uzgodnień i opinii wykonawcy 

dokumentacji technicznej. 

4. Przed złoŜeniem projektu technicznego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy oświadczenia Burmistrza o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

5. Wykonawca ma obowiązek udziału na kaŜdorazowe wezwanie Zamawiającego w 

posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektu dotyczącego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w razie potrzeby, zobowiązany jest do prezentacji dokumentacji projektowej 

władzom lokalnym i mieszkańcom wraz z konsultacjami społecznymi z ich udziałem. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletny przedmiot umowy  

    określony w § 1 w terminie do 30.11.2011 r. łącznie z dostarczeniem decyzji pozwolenia na 

     budowę. 

a/ koncepcje do zaakceptowania przez Zamawiającego do 15.05.2011 r. 

b/ Zamawiający akceptuje przedłoŜoną koncepcję w terminie 5 dni, licząc od dnia 

    otrzymania koncepcji od wykonawcy 

2. Zgłoszenie poszczególnych elementów dokumentacji projektowej do odbioru powinno być  

    uzgodnione między Stronami na 3 dni przed terminem jej przekazania. 

3. Odbiór przedmiotu  umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu na 

     podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz opracowań, podpisanego 

     przez Strony. 

 

§ 5 

 

Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy Wykonawca wykona w pięciu egzemplarzach 

dla kaŜdego projektu, a na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy dodatkowe egzemplarze za 

oddzielnym wynagrodzeniem. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac projektowych ustala się na kwotę brutto 

……………. zł. (słownie: ……………………………...…………………………………..). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompletowaniem materiałów 

dotyczących projektu oraz uzgodnień z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 



§ 7 

 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia następowała będzie wg zasady: 

- 70 % naleŜnej kwoty po wykonaniu projektów budowlanych i przedłoŜeniu kopii wniosku 

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe. 

- 30 % naleŜnej kwoty po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

2. NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacona Wykonawcy na 

podstawie faktur częściowych w terminie do 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktur. 

Wykonawca moŜe wystawić fakturę częściową po odbiorze wykonanej części 

dokumentacji przez Zamawiającego.  

3. Fakturę naleŜy wystawić na: Urząd Gminy i Miasta, 14-240 Susz, ul. Józefa 

Wybickiego 6, NIP 581 – 10 – 15 – 015 

 

§ 8 

 

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umową Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej łącznie z jej 

przekazaniem. Z tytułu przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przysługuje odrębne 

wynagrodzenie. 

2. Zamawiający ma prawo uŜywać dokumentacji projektowej w celu realizacji robót 

budowlanych oraz w okresie eksploatacji obiektu budowlanego objętego przedmiotem  

umowy. 

3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający jest uprawniony w 

szczególności do: 

- kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części, 

- wprowadzania do komputera, 

- przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom w 

przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji 

przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, a takŜe udostępniania do 

publicznego wglądu. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca nie moŜe zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia 

podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza podwykonawców do wykonania zamówienia 

tylko w zakresie geodezji, projektu drogowego. 

2. Zlecenie wykonania części robot podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana 

jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa 

się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowy o których mowa w ust. 3,4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 



6. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 

7. Odmienne postanowienia umów o których mowa powyŜej są niewaŜne. 

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie  

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z 

dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany 

warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŜeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego 

zgodnie z ustaleniami ust 4 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w 

ust.6. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: 

       wstrzymania płatności naleŜności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 

      dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust.8 oraz kary umowne. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia w terminie 20 dni od wystawienia faktury 

      Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 

      jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 

      podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŜne  

      podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być do  

      protokółu odbioru końcowego. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 

     podwykonawcy. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 11 Zamawiający 

      zatrzyma z część naleŜności  Wykonawcy, kwotę w wysokości równej naleŜności 

      podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu 

      umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności naleŜności przez 

      Zamawiającego z powodów określonych w ust. 10,11,12. 

14. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust.9,11 

      upowaŜnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu  

      wyegzekwowania od Wykonawcy i podwykonawcy ustaleń niniejszego rozdziału, aŜ do 

      odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy włącznie.  

 

§ 10 

 

1. Wykonawca wyznacza ……………………………. do kierowania pracami projektowymi 

stanowiącymi przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Zdzisława  Tura jako koordynatora prac w zakresie realizacji 

obowiązków umownych. 

 

§ 11 

 

W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji technicznej Zamawiający odsyła projekty  

Wykonawca celem usunięcia wad. Termin usunięcia wad ustala się do siedmiu dni, licząc od 

dnia otrzymania dokumentacji technicznej. Koszt usunięcia wad obciąŜa Wykonawcę. 

 

§ 12 

 

1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,  

     naliczane w następujących przypadkach: 



a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w  

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, 

b) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej objętej umową- w wysokości 0,2 %  

     wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od umownego 

terminu usunięcia wad. 

d) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

§ 13 

 

Wykonawca w projekcie technicznym zastosuje typy urządzeń, przekroje rur do wielkości 

autentycznych potrzeb, zgodnie z zasadami technologicznymi, przy uwzględnieniu 

najtańszych technologii zapewniających niski koszt eksploatacji. 

 

§ 14 

 

Umowa zostaje zawarta i podlega wykonaniu po jej podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

 

§ 15 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustaw: Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

Kodeks Cywilny. 

 

§ 16 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd  

właściwy dla Zamawiającego. 

  

§ 17 

 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający , 1 egz. Wykonawca 

   

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 1 
 
 
                                               Załącznik nr 3 do  SIWZ – doświadczenie zawodowe 

 
 

 
Potencjał  kadrowy 

 
 
Nazwa 

wykonawcy............................................................................................................... 

Adres..............................................................................................................................
......... 
 
Wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. projektanta, które będą 
wykonywać zamówienie. 
   

l.p Imię i Nazwisko Wykształcenie 
Zakres rzeczowy 
wykonywanych 

czynności 

Posiadane 
kwalifikacje 
(Nr ,rodzaj)* 

Doświadczenie 
ogółem w latach 

    
 

  

    
 

  

 
*   Do wykazu naleŜy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
    dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
    wykonania zamówienia oraz kopię potwierdzone za zgodność z oryginałem 
     zaświadczenia o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa. 
 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 1 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie 

 
 
 
 
                                                                                            

...................................................... 
                                                                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy ) 
Data ......................... 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 1 
                                                                                                               

                                                                                        Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

Podwykonawcy 
 
Nazwa wykonawcy......................................................................................................... 
 
Adres.............................................................................................................................. 
 
Nr telefonu .................................................... faksu ................................. 

 
Rodzaj 
powierzonej 
części 
zamówienia 

Wartość prac 
podzleconych w % ceny 
oferty 

Wartość kwotowa prac 
podzleconych 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oświadczam (y), Ŝe dysponuję ( my) potencjałem kadrowym posiadającym 
niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia. 
 

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 1 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie 
 
 
 
 
 

...................................................... 
                                                                                                    ( pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ......................... 
 
 
 



 
 
 

                                                         
( pieczęć  Wykonawcy ) 

  
Zadanie Nr 1  
                                                                                                           Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
               Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę i Miasto 
Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z 
przyłączami w Karolewie, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 
oświadczam (y), Ŝe wykonawca, którego reprezentuję ( jemy): 
 
1) Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1–3    ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) posiada uprawnienia wymagane ustawami, do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawia 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego/ przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia/ ** 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

Uwaga: 

 

**  niepotrzebne skreślić 

 

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 1 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie 
 
  
 
 

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

                                                                                                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ........................ 

 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 2 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa......................................................................................................................................... 
 
Siedziba...................................................................................................................................... 
 
Nr telefonu/faks.......................................................................................................................... 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 
 
nr NIP.......................................................................................................................................... 
 
nr REGON................................................................................................................................... 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy) 
 
Nazwisko, imię ........................................................................................................................... 

Stanowisko ................................................................................................................................. 

Telefon...................................................Fax............................................................................... 

Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina i Miasto  Susz 
14-240 SUSZ 
ul. Wybickiego 6 
 
Zobowiązania wykonawcy 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:                              

Zadanie Nr 2  Wykonanie  dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i 

wodociągowej przy ul. Wyszyńskiego w Suszu.  
 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w SIWZ za cenę ryczałtową:  

cena netto.................................................................................zł  

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT.............................................................................zł 

cena brutto..............................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................) 



1.Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie..............................…................…….. 
2. Oświadczamy  do zabezpieczenia finansowania prac projektowych we własnym zakresie z 
     moŜliwością wystawienia Zamawiającemu  faktur  po zakończeniu elementów projektu  i odbiorze 
     przez Zamawiającego zgodnie z zawartą umową. 
3. Oświadczamy, Ŝe  akceptujemy wzór umowy bez zastrzeŜeń. 
4. Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się z terenem na którym prowadzone będą prowadzone prace 
     projektowe w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i  
      sporządzenia oferty. 
5. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać siłami własnymi z wyjątkiem robót: 
         .................................................................................................................................................które 
     zlecimy podwykonawcom wymienionym w załączniku Nr .......................................... 
6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
     ofert, tj. do dnia ........................................ 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
 

1/............................................................................................................................................ 

2/............................................................................................................................................ 

3/............................................................................................................................................ 

4/............................................................................................................................................ 

5/............................................................................................................................................ 

6/............................................................................................................................................ 

7/............................................................................................................................................ 

8/........................................................................................................................................... 

 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Ofertę składamy na  ……………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

 
 
 

______________________________________ 
                                             ( imię i nazwisko)  

                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
  

 
 



 
Zadanie Nr 2 
 

Załącznik Nr 2  - wzór umowy 
 
 

U M O W A  …………….. 

 
 w dniu  … r.  pomiędzy  Gminą i Miastem  Susz zwanym w dalszej części umowy 

"Zamawiający", NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086  reprezentowaną przez: 
1.   Krzysztofa Pietrzykowskiego   -  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Susz 

przy  kontrasygnacie BoŜeny Chmielewskiej – Skarbnika Gminy i Miasta Susz 

a    
    ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

zwanym dalej "Wykonawca" , reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  z dnia ……………… zamawiający zleca ,a wykonawca przyjmuje do 

wykonania  dokumentację projektową budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy 

ul. Wyszyńskiego w Suszu.  
2.  Realizacja prac projektowych prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz naleŜytą starannością w ich 

wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

 

§ 2 
 

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
 

-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 

- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 

- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  

- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, a w  przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na 

środowisko wykonanie czynności związanych z jego opracowaniem  



- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających 

uzyskanie pozwolenie na budowę 

- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 

-  

§ 3 
 

1. Wykonawca nieodpłatnie będzie sprawować nadzór autorski. Ilość pobytów projektanta na 

budowie będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb. 

2. Zamawiający na pisemny wniosek oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów przez 

    Wykonawcę  wystawi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wypis i wyrys z 

     miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaŜe Wykonawcy upowaŜnienie do  

występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach uzgodnień i opinii wykonawcy 

dokumentacji technicznej. 

4. Przed złoŜeniem projektu technicznego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy oświadczenia Burmistrza o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

5. Wykonawca ma obowiązek udziału na kaŜdorazowe wezwanie Zamawiającego w 

posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektu dotyczącego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w razie potrzeby, zobowiązany jest do prezentacji dokumentacji projektowej 

władzom lokalnym i mieszkańcom wraz z konsultacjami społecznymi z ich udziałem. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletny przedmiot umowy  

    określony w § 1 w terminie do 30.11.2011 r. łącznie z dostarczeniem decyzji pozwolenia na 

     budowę. 

a/ koncepcje do zaakceptowania przez Zamawiającego do 15.05.2011 r. 

b/ Zamawiający akceptuje przedłoŜoną koncepcję w terminie 5 dni, licząc od dnia 

    otrzymania koncepcji od wykonawcy 

2. Zgłoszenie poszczególnych elementów dokumentacji projektowej do odbioru powinno być  

    uzgodnione między Stronami na 3 dni przed terminem jej przekazania. 

3. Odbiór przedmiotu  umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu na 

     podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz opracowań, podpisanego 

     przez Strony. 

 

§ 5 

 

Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy Wykonawca wykona w pięciu egzemplarzach 

dla kaŜdego projektu, a na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy dodatkowe egzemplarze za 

oddzielnym wynagrodzeniem. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac projektowych ustala się na kwotę brutto 

……………. zł. (słownie: ……………………………...…………………………………..). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompletowaniem materiałów 

dotyczących projektu oraz uzgodnień z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 

§ 7 

 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia następowała będzie wg zasady: 



- 70 % naleŜnej kwoty po wykonaniu projektów budowlanych i przedłoŜeniu kopii wniosku 

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe. 

- 30 % naleŜnej kwoty po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

2. NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacona Wykonawcy na 

     podstawie faktur częściowych w terminie do 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktur. 

     Wykonawca moŜe wystawić fakturę częściową po odbiorze wykonanej części  

     dokumentacji przez Zamawiającego.  

3. Fakturę naleŜy wystawić na: Urząd Gminy i Miasta, 14-240 Susz, ul. Józefa 

Wybickiego 6, NIP 581 – 10 – 15 – 015 

 

§ 8 

 

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umową Wykonawca przenosi na rzecz 

     Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej łącznie z jej 

      przekazaniem. Z tytułu przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przysługuje odrębne 

     wynagrodzenie. 

2. Zamawiający ma prawo uŜywać dokumentacji projektowej w celu realizacji robót 

     budowlanych oraz w okresie eksploatacji obiektu budowlanego objętego przedmiotem 

      umowy. 

3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający jest uprawniony w  

     szczególności do: 

- kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części, 

- wprowadzania do komputera, 

- przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom w 

przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji 

przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, a takŜe udostępniania do 

publicznego wglądu. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca nie moŜe zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia  

      podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza podwykonawców do wykonania zamówienia 

      tylko w zakresie geodezji, projektu drogowego. 

2. Zlecenie wykonania części robot podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

      wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

      działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym 

     stopniu, jakby to były działania uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana 

jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa 

się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowy o których mowa w ust. 3,4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 

6. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 

7. Odmienne postanowienia umów o których mowa powyŜej są niewaŜne. 



8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie  

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z 

dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany 

warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŜeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego 

zgodnie z ustaleniami ust 4 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w 

ust.6. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: 

       wstrzymania płatności naleŜności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 

      dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust.8 oraz kary umowne. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia w terminie 20 dni od wystawienia faktury 

      Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 

      jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 

      podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŜne  

      podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być do  

      protokółu odbioru końcowego. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 

     podwykonawcy. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 11 Zamawiający 

      zatrzyma z część naleŜności  Wykonawcy, kwotę w wysokości równej naleŜności 

      podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu 

      umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności naleŜności przez 

      Zamawiającego z powodów określonych w ust. 10,11,12. 

14. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust.9,11 

      upowaŜnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu  

      wyegzekwowania od Wykonawcy i podwykonawcy ustaleń niniejszego rozdziału, aŜ do 

      odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy włącznie.  

 

§ 10 

 

1. Wykonawca wyznacza ……………………………. do kierowania pracami projektowymi 

    stanowiącymi przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Zdzisława  Tura jako koordynatora prac w zakresie realizacji  

    obowiązków umownych. 

 

§ 11 

 

W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji technicznej Zamawiający odsyła projekty  

Wykonawca celem usunięcia wad. Termin usunięcia wad ustala się do siedmiu dni, licząc od 

dnia otrzymania dokumentacji technicznej. Koszt usunięcia wad obciąŜa Wykonawcę. 

 

§ 12 

 

1.Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,  

     naliczane w następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w  

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, 

b) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej objętej umową- w wysokości 0,2 %  

     wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, 



c) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od umownego 

terminu usunięcia wad. 

d) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

§ 13 

 

Wykonawca w projekcie technicznym zastosuje typy urządzeń, przekroje rur do wielkości 

autentycznych potrzeb, zgodnie z zasadami technologicznymi, przy uwzględnieniu 

najtańszych technologii zapewniających niski koszt eksploatacji. 

 

§ 14 

 

Umowa zostaje zawarta i podlega wykonaniu po jej podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

 

§ 15 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustaw: Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

Kodeks Cywilny. 

 

§ 16 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd  

właściwy dla Zamawiającego. 

  

§ 17 

 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający , 1 egz. Wykonawca 

   

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 2 
 
 
                                               Załącznik nr 3 do  SIWZ – doświadczenie zawodowe 

 
 

 
Potencjał  kadrowy 

 
 
Nazwa 

wykonawcy............................................................................................................... 

Adres..............................................................................................................................
......... 
 
Wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. projektanta, które będą 
wykonywać zamówienie. 
   

l.p Imię i Nazwisko Wykształcenie 
Zakres rzeczowy 
wykonywanych 

czynności 

Posiadane 
kwalifikacje 
(Nr ,rodzaj)* 

Doświadczenie 
ogółem w latach 

    
 

  

    
 

  

 
*   Do wykazu naleŜy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
    dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
    wykonania zamówienia oraz kopię potwierdzone za zgodność z oryginałem 
     zaświadczenia o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa. 
 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 2 -  Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Wyszyńskiego w Suszu 
 

 
 
 
 
                                                                                            

...................................................... 
                                                                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy ) 
Data ......................... 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 2 
                                                                                                               

                                                                                        Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

Podwykonawcy 
 
Nazwa wykonawcy......................................................................................................... 
 
Adres.............................................................................................................................. 
 
Nr telefonu .................................................... faksu ................................. 

 
Rodzaj 
powierzonej 
części 
zamówienia 

Wartość prac 
podzleconych w % ceny 
oferty 

Wartość kwotowa prac 
podzleconych 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oświadczam (y), Ŝe dysponuję ( my) potencjałem kadrowym posiadającym 
niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia. 
 

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 2 -  Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Wyszyńskiego w Suszu 
 

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

                                                                                                    ( pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ......................... 
 
 
 



 
 
 

                                                         
( pieczęć  Wykonawcy ) 

  
Zadanie Nr 2 
                                                                                                           Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
               Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę i Miasto 
Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. 
Wyszyńskiego w Suszu, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 
oświadczam (y), Ŝe wykonawca, którego reprezentuję ( jemy): 
 
1) Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1–3    ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) posiada uprawnienia wymagane ustawami, do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawia 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego/ przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia/ ** 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

Uwaga: 

 

**  niepotrzebne skreślić 

 

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 2 -  Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Wyszyńskiego w Suszu 
 
  
 
 

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

                                                                                                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ........................ 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 3 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa......................................................................................................................................... 
 
Siedziba...................................................................................................................................... 
 
Nr telefonu/faks.......................................................................................................................... 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 
 
nr NIP.......................................................................................................................................... 
 
nr REGON................................................................................................................................... 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy) 
 
Nazwisko, imię ........................................................................................................................... 

Stanowisko ................................................................................................................................. 

Telefon...................................................Fax............................................................................... 

Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina i Miasto  Susz 
14-240 SUSZ 
ul. Wybickiego 6 
 
Zobowiązania wykonawcy 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:                              
  Zadanie Nr 3 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej  
                           przy ul. Staffa w Suszu 
 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w SIWZ za cenę ryczałtową:  

cena netto.................................................................................zł  

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT.............................................................................zł 

cena brutto..............................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

1.Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie..............................…................…….. 



2. Oświadczamy  do zabezpieczenia finansowania prac projektowych we własnym zakresie z 
     moŜliwością wystawienia Zamawiającemu  faktur  po zakończeniu elementów projektu  i odbiorze 
     przez Zamawiającego zgodnie z zawartą umową. 
3. Oświadczamy, Ŝe  akceptujemy wzór umowy bez zastrzeŜeń. 
4. Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się z terenem na którym prowadzone będą prowadzone prace 
     projektowe w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i  
      sporządzenia oferty. 
5. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać siłami własnymi z wyjątkiem robót: 
         .................................................................................................................................................które 
     zlecimy podwykonawcom wymienionym w załączniku Nr .......................................... 
6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
     ofert, tj. do dnia ........................................ 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
 

1/............................................................................................................................................ 

2/............................................................................................................................................ 

3/............................................................................................................................................ 

4/............................................................................................................................................ 

5/............................................................................................................................................ 

6/............................................................................................................................................ 

7/............................................................................................................................................ 

8/........................................................................................................................................... 

 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Ofertę składamy na  ……………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

 
 
 

______________________________________ 
                                             ( imię i nazwisko)  

                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
  

 
 



 
Zadanie Nr 3 
 

Załącznik Nr 2  - wzór umowy 
 
 

U M O W A  …………….. 

 
 w dniu  … r.  pomiędzy  Gminą i Miastem  Susz zwanym w dalszej części umowy 

"Zamawiający", NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086  reprezentowaną przez: 
1.   Krzysztofa Pietrzykowskiego   -  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Susz 

przy  kontrasygnacie BoŜeny Chmielewskiej – Skarbnika Gminy i Miasta Susz 

a    
    ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

zwanym dalej "Wykonawca" , reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień  

       publicznych  z dnia ……………… zamawiający zleca ,a wykonawca przyjmuje do  

      wykonania  dokumentację projektową budowy sieci sanitarnej i wodociągowej  

       przy ul. Staffa w Suszu. 
 

2.  Realizacja prac projektowych prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

      obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz naleŜytą starannością w ich  

     wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

 

§ 2 
 

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
 

-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 

- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 

- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  

- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, a w  przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na 

środowisko wykonanie czynności związanych z jego opracowaniem  



- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających 

uzyskanie pozwolenie na budowę 

- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 

 

§ 3 
 

1. Wykonawca nieodpłatnie będzie sprawować nadzór autorski. Ilość pobytów projektanta na 

budowie będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb. 

2.  Zamawiający na pisemny wniosek oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów 

przez Wykonawcę  wystawi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wypis i 

wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaŜe Wykonawcy upowaŜnienie do  

występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach uzgodnień i opinii wykonawcy 

dokumentacji technicznej. 

4. Przed złoŜeniem projektu technicznego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy oświadczenia Burmistrza o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

5. Wykonawca ma obowiązek udziału na kaŜdorazowe wezwanie Zamawiającego w 

posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektu dotyczącego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w razie potrzeby, zobowiązany jest do prezentacji dokumentacji projektowej 

władzom lokalnym i mieszkańcom wraz z konsultacjami społecznymi z ich udziałem. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletny przedmiot umowy  

    określony w § 1 w terminie do 30.11.2011 r. łącznie z dostarczeniem decyzji pozwolenia na 

     budowę. 

a/ koncepcje do zaakceptowania przez Zamawiającego do 15.05.2011 r. 

b/ Zamawiający akceptuje przedłoŜoną koncepcję w terminie 5 dni, licząc od dnia 

    otrzymania koncepcji od wykonawcy 

2. Zgłoszenie poszczególnych elementów dokumentacji projektowej do odbioru powinno być  

    uzgodnione między Stronami na 3 dni przed terminem jej przekazania. 

3. Odbiór przedmiotu  umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu na 

     podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz opracowań, podpisanego 

     przez Strony. 

 

§ 5 

 

Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy Wykonawca wykona w pięciu egzemplarzach 

dla kaŜdego projektu, a na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy dodatkowe egzemplarze za 

oddzielnym wynagrodzeniem. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac projektowych ustala się na kwotę brutto 

……………. zł. (słownie: ……………………………...…………………………………..). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompletowaniem materiałów 

     dotyczących projektu oraz uzgodnień z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 

§ 7 

 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia następowała będzie wg zasady: 



- 70 % naleŜnej kwoty po wykonaniu projektów budowlanych i przedłoŜeniu kopii wniosku 

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe. 

- 30 % naleŜnej kwoty po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

2. NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacona Wykonawcy na 

     podstawie faktur częściowych w terminie do 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktur. 

     Wykonawca moŜe wystawić fakturę częściową po odbiorze wykonanej części  

     dokumentacji przez Zamawiającego.  

3. Fakturę naleŜy wystawić na: Urząd Gminy i Miasta, 14-240 Susz, ul. Józefa 

Wybickiego 6, NIP 581 – 10 – 15 – 015 

 

§ 8 

 

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umową Wykonawca przenosi na rzecz 

     Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej łącznie z jej 

      przekazaniem. Z tytułu przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przysługuje odrębne 

     wynagrodzenie. 

2. Zamawiający ma prawo uŜywać dokumentacji projektowej w celu realizacji robót 

     budowlanych oraz w okresie eksploatacji obiektu budowlanego objętego przedmiotem 

      umowy. 

3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający jest uprawniony w  

     szczególności do: 

- kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części, 

- wprowadzania do komputera, 

- przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom w 

przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji 

przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, a takŜe udostępniania do 

publicznego wglądu. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca nie moŜe zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia  

      podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza podwykonawców do wykonania zamówienia 

      tylko w zakresie geodezji, projektu drogowego. 

2. Zlecenie wykonania części robot podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

      wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

      działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym 

     stopniu, jakby to były działania uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana 

     jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa 

się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowy o których mowa w ust. 3,4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 

6. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 

7. Odmienne postanowienia umów o których mowa powyŜej są niewaŜne. 



8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie  

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z 

dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany 

warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŜeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego 

zgodnie z ustaleniami ust 4 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w 

ust.6. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: 

       wstrzymania płatności naleŜności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 

      dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust.8 oraz kary umowne. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia w terminie 20 dni od wystawienia faktury 

      Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 

      jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 

      podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŜne  

      podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być do  

      protokółu odbioru końcowego. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 

     podwykonawcy. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 11 Zamawiający 

      zatrzyma z część naleŜności  Wykonawcy, kwotę w wysokości równej naleŜności 

      podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu 

      umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności naleŜności przez 

      Zamawiającego z powodów określonych w ust. 10,11,12. 

14. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust.9,11 

      upowaŜnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu  

      wyegzekwowania od Wykonawcy i podwykonawcy ustaleń niniejszego rozdziału, aŜ do 

      odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy włącznie.  

 

§ 10 

 

1. Wykonawca wyznacza ……………………………. do kierowania pracami projektowymi 

    stanowiącymi przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Zdzisława  Tura jako koordynatora prac w zakresie realizacji  

    obowiązków umownych. 

 

§ 11 

 

W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji technicznej Zamawiający odsyła projekty  

Wykonawca celem usunięcia wad. Termin usunięcia wad ustala się do siedmiu dni, licząc od 

dnia otrzymania dokumentacji technicznej. Koszt usunięcia wad obciąŜa Wykonawcę. 

 

§ 12 

 

1.Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,  

     naliczane w następujących przypadkach: 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w  

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, 

d) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej objętej umową- w wysokości 0,2 %  

     wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, 



c) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od umownego 

terminu usunięcia wad. 

d) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

§ 13 

 

Wykonawca w projekcie technicznym zastosuje typy urządzeń, przekroje rur do wielkości 

autentycznych potrzeb, zgodnie z zasadami technologicznymi, przy uwzględnieniu 

najtańszych technologii zapewniających niski koszt eksploatacji. 

 

§ 14 

 

Umowa zostaje zawarta i podlega wykonaniu po jej podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

 

§ 15 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustaw: Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

Kodeks Cywilny. 

 

§ 16 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd  

właściwy dla Zamawiającego. 

  

§ 17 

 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający , 1 egz. Wykonawca 

   

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 3 
 
 
                                               Załącznik nr 3 do  SIWZ – doświadczenie zawodowe 

 
 

 
Potencjał  kadrowy 

 
 
Nazwa 

wykonawcy............................................................................................................... 

Adres..............................................................................................................................
......... 
 
Wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. projektanta, które będą 
wykonywać zamówienie. 
   

l.p Imię i Nazwisko Wykształcenie 
Zakres rzeczowy 
wykonywanych 

czynności 

Posiadane 
kwalifikacje 
(Nr ,rodzaj)* 

Doświadczenie 
ogółem w latach 

    
 

  

    
 

  

 
*   Do wykazu naleŜy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
    dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
    wykonania zamówienia oraz kopię potwierdzone za zgodność z oryginałem 
     zaświadczenia o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa. 
 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 3 -  Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Staffa w Suszu 
 

 
 
 
 
                                                                                            

...................................................... 
                                                                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy ) 
Data ......................... 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 3 
                                                                                                               

                                                                                        Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

Podwykonawcy 
 
Nazwa wykonawcy......................................................................................................... 
 
Adres.............................................................................................................................. 
 
Nr telefonu .................................................... faksu ................................. 

 
Rodzaj 
powierzonej 
części 
zamówienia 

Wartość prac 
podzleconych w % ceny 
oferty 

Wartość kwotowa prac 
podzleconych 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oświadczam (y), Ŝe dysponuję ( my) potencjałem kadrowym posiadającym 
niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia. 
 

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 3 -  Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Staffa w Suszu 
 

 

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

                                                                                                    ( pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ......................... 
 
 
 



 
 
 

                                                         
( pieczęć  Wykonawcy ) 

  
Zadanie Nr 3 
                                                                                                           Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
               Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę i Miasto 
Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. 
Staffa w Suszu, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w rejestrze oświadczam 
(y), Ŝe wykonawca, którego reprezentuję ( jemy): 
 
1) Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1–3    ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) posiada uprawnienia wymagane ustawami, do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawia 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego/ przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia/ ** 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

Uwaga: 

 

**  niepotrzebne skreślić 

 

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 3 -  Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Staffa w Suszu 
 
  
 
 

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

                                                                                                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ........................ 

 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 4 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa......................................................................................................................................... 
 
Siedziba...................................................................................................................................... 
 
Nr telefonu/faks.......................................................................................................................... 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 
 
nr NIP.......................................................................................................................................... 
 
nr REGON................................................................................................................................... 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy) 
 
Nazwisko, imię ........................................................................................................................... 

Stanowisko ................................................................................................................................. 

Telefon...................................................Fax............................................................................... 

Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina i Miasto  Susz 
14-240 SUSZ 
ul. Wybickiego 6 
 
Zobowiązania wykonawcy 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:                              
  Zadanie Nr 4 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej  
                            z przyłączami przy ul. Wiejskiej w Suszu 
 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w SIWZ za cenę ryczałtową:  

cena netto.................................................................................zł  

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT.............................................................................zł 

cena brutto..............................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

1.Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie..............................…................…….. 



2. Oświadczamy  do zabezpieczenia finansowania prac projektowych we własnym zakresie z 
     moŜliwością wystawienia Zamawiającemu  faktur  po zakończeniu elementów projektu  i odbiorze 
     przez Zamawiającego zgodnie z zawartą umową. 
3. Oświadczamy, Ŝe  akceptujemy wzór umowy bez zastrzeŜeń. 
4. Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się z terenem na którym prowadzone będą prowadzone prace 
     projektowe w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i  
      sporządzenia oferty. 
5. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać siłami własnymi z wyjątkiem robót: 
         .................................................................................................................................................które 
     zlecimy podwykonawcom wymienionym w załączniku Nr .......................................... 
6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
     ofert, tj. do dnia ........................................ 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
 

1/............................................................................................................................................ 

2/............................................................................................................................................ 

3/............................................................................................................................................ 

4/............................................................................................................................................ 

5/............................................................................................................................................ 

6/............................................................................................................................................ 

7/............................................................................................................................................ 

8/........................................................................................................................................... 

 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Ofertę składamy na  ……………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

 
 
 

______________________________________ 
                                             ( imię i nazwisko)  

                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
  

 
 



 
Zadanie Nr 4 
 

Załącznik Nr 2  - wzór umowy 
 
 

U M O W A  …………….. 

 
 w dniu  … r.  pomiędzy  Gminą i Miastem  Susz zwanym w dalszej części umowy 

"Zamawiający", NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086  reprezentowaną przez: 
1.   Krzysztofa Pietrzykowskiego   -  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Susz 

przy  kontrasygnacie BoŜeny Chmielewskiej – Skarbnika Gminy i Miasta Susz 

a    
    ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

zwanym dalej "Wykonawca" , reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień  

       publicznych  z dnia ……………… zamawiający zleca ,a wykonawca przyjmuje do  

      wykonania  dokumentację projektową  budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z  

       przyłączami przy ul. Wiejskiej w Suszu. 
 

2.  Realizacja prac projektowych prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

      obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz naleŜytą starannością w ich  

     wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

 

§ 2 
 

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
 

-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 

- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 

- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  

- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, a w  przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na 

środowisko wykonanie czynności związanych z jego opracowaniem  



- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających 

uzyskanie pozwolenie na budowę 

- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 

 

§ 3 
 

1. Wykonawca nieodpłatnie będzie sprawować nadzór autorski. Ilość pobytów projektanta na 

     budowie będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb. 

2. Zamawiający na pisemny wniosek oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów przez 

    Wykonawcę  wystawi  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję 

    lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaŜe Wykonawcy upowaŜnienie do  

występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach uzgodnień i opinii wykonawcy 

dokumentacji technicznej. 

4. Przed złoŜeniem projektu technicznego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  

     Zamawiający przekaŜe Wykonawcy oświadczenia Burmistrza o posiadanym prawie do 

     dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

5. Wykonawca ma obowiązek udziału na kaŜdorazowe wezwanie Zamawiającego w 

     posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektu dotyczącego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w razie potrzeby, zobowiązany jest do prezentacji dokumentacji projektowej 

     władzom lokalnym i mieszkańcom wraz z konsultacjami społecznymi z ich udziałem. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletny przedmiot umowy  

    określony w § 1 w terminie do 30.11.2011 r. łącznie z dostarczeniem decyzji pozwolenia na 

     budowę. 

a/ koncepcje do zaakceptowania przez Zamawiającego do 15.05.2011 r. 

b/ Zamawiający akceptuje przedłoŜoną koncepcję w terminie 5 dni, licząc od dnia 

    otrzymania koncepcji od wykonawcy 

2. Zgłoszenie poszczególnych elementów dokumentacji projektowej do odbioru powinno być  

    uzgodnione między Stronami na 3 dni przed terminem jej przekazania. 

3. Odbiór przedmiotu  umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu na 

     podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz opracowań, podpisanego 

     przez Strony. 

 

§ 5 

 

Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy Wykonawca wykona w pięciu egzemplarzach 

dla kaŜdego projektu, a na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy dodatkowe egzemplarze za 

oddzielnym wynagrodzeniem. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac projektowych ustala się na kwotę brutto 

……………. zł. (słownie: ……………………………...…………………………………..). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompletowaniem materiałów 

     dotyczących projektu oraz uzgodnień z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 

§ 7 

 



1. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia następowała będzie wg zasady: 

- 70 % naleŜnej kwoty po wykonaniu projektów budowlanych i przedłoŜeniu kopii wniosku 

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe. 

- 30 % naleŜnej kwoty po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

2. NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacona Wykonawcy na 

     podstawie faktur częściowych w terminie do 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktur. 

     Wykonawca moŜe wystawić fakturę częściową po odbiorze wykonanej części  

     dokumentacji przez Zamawiającego.  

3. Fakturę naleŜy wystawić na: Urząd Gminy i Miasta, 14-240 Susz, ul. Józefa Wybickiego 

    6, NIP 581 – 10 – 15 – 015 

 

§ 8 

 

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umową Wykonawca przenosi na rzecz 

     Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej łącznie z jej 

      przekazaniem. Z tytułu przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przysługuje odrębne 

     wynagrodzenie. 

2. Zamawiający ma prawo uŜywać dokumentacji projektowej w celu realizacji robót 

     budowlanych oraz w okresie eksploatacji obiektu budowlanego objętego przedmiotem 

      umowy. 

3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający jest uprawniony w  

     szczególności do: 

- kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części, 

- wprowadzania do komputera, 

- przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom w 

przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji 

przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, a takŜe udostępniania do 

publicznego wglądu. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca nie moŜe zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia  

    podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza podwykonawców do wykonania zamówienia 

    tylko w zakresie geodezji, projektu drogowego. 

2. Zlecenie wykonania części robot podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

     wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

    działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym  

     stopniu, jakby to były działania uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana 

    jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa 

się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowy o których mowa w ust. 3,4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 

6. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 

7. Odmienne postanowienia umów o których mowa powyŜej są niewaŜne. 



8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie  

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z 

dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany 

warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŜeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego 

zgodnie z ustaleniami ust 4 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w 

ust.6. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: 

       wstrzymania płatności naleŜności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 

      dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust.8 oraz kary umowne. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia w terminie 20 dni od wystawienia faktury 

      Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 

      jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 

      podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŜne  

      podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być do  

      protokółu odbioru końcowego. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 

     podwykonawcy. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 11 Zamawiający 

      zatrzyma z część naleŜności  Wykonawcy, kwotę w wysokości równej naleŜności 

      podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu 

      umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności naleŜności przez 

      Zamawiającego z powodów określonych w ust. 10,11,12. 

14. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust.9,11 

      upowaŜnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu  

      wyegzekwowania od Wykonawcy i podwykonawcy ustaleń niniejszego rozdziału, aŜ do 

      odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy włącznie.  

 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca wyznacza ……………………………. do kierowania pracami projektowymi 

    stanowiącymi przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Zdzisława  Tura jako koordynatora prac w zakresie realizacji  

    obowiązków umownych. 

 

§ 11 

 

W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji technicznej Zamawiający odsyła projekty  

Wykonawca celem usunięcia wad. Termin usunięcia wad ustala się do siedmiu dni, licząc od 

dnia otrzymania dokumentacji technicznej. Koszt usunięcia wad obciąŜa Wykonawcę. 

 

§ 12 

1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,  

     naliczane w następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w  

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, 

b) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej objętej umową- w wysokości 0,2 %  

     wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, 



c) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od umownego 

terminu usunięcia wad. 

d) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

§ 13 

 

Wykonawca w projekcie technicznym zastosuje typy urządzeń, przekroje rur do wielkości 

autentycznych potrzeb, zgodnie z zasadami technologicznymi, przy uwzględnieniu 

najtańszych technologii zapewniających niski koszt eksploatacji. 

 

§ 14 

 

Umowa zostaje zawarta i podlega wykonaniu po jej podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

 

§ 15 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustaw: Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

Kodeks Cywilny. 

 

§ 16 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd  

właściwy dla Zamawiającego. 

  

§ 17 

 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający , 1 egz. Wykonawca 

   

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA



 
 
 

                                          
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 4 
 
 
                                               Załącznik nr 3 do  SIWZ – doświadczenie zawodowe 

 
 

 
Potencjał  kadrowy 

 
 
Nazwa 

wykonawcy............................................................................................................... 

Adres..............................................................................................................................
......... 
 
Wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. projektanta, które będą 
wykonywać zamówienie. 
   

l.p Imię i Nazwisko Wykształcenie 
Zakres rzeczowy 
wykonywanych 

czynności 

Posiadane 
kwalifikacje 
(Nr ,rodzaj)* 

Doświadczenie 
ogółem w latach 

    
 

  

    
 

  

 
*   Do wykazu naleŜy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
    dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
    wykonania zamówienia oraz kopię potwierdzone za zgodność z oryginałem 
     zaświadczenia o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa. 
 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 4 -  Wykonania  dokumentacji projektowej  
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z  przyłączami przy ul. Wiejskiej w 
Suszu. 
 

 
 
 
 
                                                            

...................................................... 
                                                                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy ) 
Data ......................... 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 4 
                                                                                                               

                                                                                        Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

Podwykonawcy 
 
Nazwa wykonawcy......................................................................................................... 
 
Adres.............................................................................................................................. 
 
Nr telefonu .................................................... faksu ................................. 

 
Rodzaj 
powierzonej 
części 
zamówienia 

Wartość prac 
podzleconych w % ceny 
oferty 

Wartość kwotowa prac 
podzleconych 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oświadczam (y), Ŝe dysponuję ( my) potencjałem kadrowym posiadającym 
niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia. 
 

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 4 -  Wykonania  dokumentacji projektowej  
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z  przyłączami przy ul. Wiejskiej w 
Suszu. 
 
 

 

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

                                                                                                    ( pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ......................... 
 
 
 



 
 
 

                                                         
( pieczęć  Wykonawcy ) 

  
Zadanie Nr 4 
                                                                                                           Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
               Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę i Miasto 
Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z 
przyłączami przy ul. Wiejskiej w Suszu, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany 
w rejestrze oświadczam (y), Ŝe wykonawca, którego reprezentuję ( jemy): 
 
1) Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1–3    ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) posiada uprawnienia wymagane ustawami, do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawia 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego/ przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia/ ** 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

Uwaga: 

 

**  niepotrzebne skreślić 

 

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 4 -  Wykonania  dokumentacji projektowej  
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z  przyłączami przy ul. Wiejskiej w 
Suszu. 

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

                                                                                                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ........................ 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 5 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa......................................................................................................................................... 
 
Siedziba...................................................................................................................................... 
 
Nr telefonu/faks.......................................................................................................................... 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 
 
nr NIP.......................................................................................................................................... 
 
nr REGON................................................................................................................................... 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy) 
 
Nazwisko, imię ........................................................................................................................... 

Stanowisko ................................................................................................................................. 

Telefon...................................................Fax............................................................................... 

Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina i Miasto  Susz 
14-240 SUSZ 
ul. Wybickiego 6 
 
Zobowiązania wykonawcy 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:                              
  Zadanie Nr 5 -   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej  
                            z ul. Broniewskiego do ul. Polnej w Suszu 
 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w SIWZ za cenę ryczałtową:  

cena netto.................................................................................zł  

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT.............................................................................zł 

cena brutto..............................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

1.Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie..............................…................…….. 



2. Oświadczamy  do zabezpieczenia finansowania prac projektowych we własnym zakresie z 
     moŜliwością wystawienia Zamawiającemu  faktur  po zakończeniu elementów projektu  i odbiorze 
     przez Zamawiającego zgodnie z zawartą umową. 
3. Oświadczamy, Ŝe  akceptujemy wzór umowy bez zastrzeŜeń. 
4. Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się z terenem na którym prowadzone będą prowadzone prace 
     projektowe w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i  
      sporządzenia oferty. 
5. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać siłami własnymi z wyjątkiem robót: 
         .................................................................................................................................................które 
     zlecimy podwykonawcom wymienionym w załączniku Nr .......................................... 
6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
     ofert, tj. do dnia ........................................ 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
 

1/............................................................................................................................................ 

2/............................................................................................................................................ 

3/............................................................................................................................................ 

4/............................................................................................................................................ 

5/............................................................................................................................................ 

6/............................................................................................................................................ 

7/............................................................................................................................................ 

8/........................................................................................................................................... 

 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………….......................................................................... 
 
Ofertę składamy na  ……………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

 
 
 

______________________________________ 
                                             ( imię i nazwisko)  

                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
  

 
 



 
Zadanie Nr 5 
 

Załącznik Nr 2  - wzór umowy 
 
 

U M O W A  …………….. 

 
 w dniu  … r.  pomiędzy  Gminą i Miastem  Susz zwanym w dalszej części umowy 

"Zamawiający", NIP: 744-166-08-29, REGON 170748086  reprezentowaną przez: 
1.   Krzysztofa Pietrzykowskiego   -  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Susz 

przy  kontrasygnacie BoŜeny Chmielewskiej – Skarbnika Gminy i Miasta Susz 

a    
    ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

zwanym dalej "Wykonawca" , reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… - …………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówień  

       publicznych  z dnia ……………… zamawiający zleca ,a wykonawca przyjmuje do  

      wykonania  dokumentację projektową  budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z  

       przyłączami z ul. Broniewskiego do ul. Polnej  w Suszu. 
 

2.  Realizacja prac projektowych prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

      obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz naleŜytą starannością w ich  

     wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

 

§ 2 
 

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie :             
 

-     wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 

- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem 

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 

- koncepcje przebiegu sieci do akceptacji przez zamawiającego 

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

- kosztorys inwestorski – 2 egz. drukowane 

- kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD – 1 egz.  

- płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF  

- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót  

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, a w  przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na 

środowisko wykonanie czynności związanych z jego opracowaniem  



- uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umoŜliwiających 

uzyskanie pozwolenie na budowę 

- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę 

 

§ 3 
 

1. Wykonawca nieodpłatnie będzie sprawować nadzór autorski. Ilość pobytów projektanta na 

     budowie będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb. 

2. Zamawiający na pisemny wniosek oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów przez 

    Wykonawcę  wystawi  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję 

    lokalizacyjną dla przedmiotowego zadania. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaŜe Wykonawcy upowaŜnienie do  

występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach uzgodnień i opinii wykonawcy 

dokumentacji technicznej. 

4. Przed złoŜeniem projektu technicznego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  

     Zamawiający przekaŜe Wykonawcy oświadczenia Burmistrza o posiadanym prawie do 

     dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

5. Wykonawca ma obowiązek udziału na kaŜdorazowe wezwanie Zamawiającego w 

     posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektu dotyczącego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w razie potrzeby, zobowiązany jest do prezentacji dokumentacji projektowej 

     władzom lokalnym i mieszkańcom wraz z konsultacjami społecznymi z ich udziałem. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletny przedmiot umowy  

    określony w § 1 w terminie do 30.11.2011 r. łącznie z dostarczeniem decyzji pozwolenia na 

     budowę. 

a/ koncepcje do zaakceptowania przez Zamawiającego do 15.05.2011 r. 

b/ Zamawiający akceptuje przedłoŜoną koncepcję w terminie 5 dni, licząc od dnia 

    otrzymania koncepcji od wykonawcy 

2. Zgłoszenie poszczególnych elementów dokumentacji projektowej do odbioru powinno być  

    uzgodnione między Stronami na 3 dni przed terminem jej przekazania. 

3. Odbiór przedmiotu  umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu na 

     podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz opracowań, podpisanego 

     przez Strony. 

 

§ 5 

 

Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy Wykonawca wykona w pięciu egzemplarzach 

dla kaŜdego projektu, a na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy dodatkowe egzemplarze za 

oddzielnym wynagrodzeniem. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac projektowych ustala się na kwotę brutto 

……………. zł. (słownie: ……………………………...…………………………………..). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompletowaniem materiałów 

     dotyczących projektu oraz uzgodnień z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 

§ 7 

 



1. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia następowała będzie wg zasady: 

- 70 % naleŜnej kwoty po wykonaniu projektów budowlanych i przedłoŜeniu kopii wniosku 

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe. 

- 30 % naleŜnej kwoty po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

2. NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacona Wykonawcy na 

     podstawie faktur częściowych w terminie do 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktur. 

     Wykonawca moŜe wystawić fakturę częściową po odbiorze wykonanej części  

     dokumentacji przez Zamawiającego.  

3. Fakturę naleŜy wystawić na: Urząd Gminy i Miasta, 14-240 Susz, ul. Józefa Wybickiego 

    6, NIP 581 – 10 – 15 – 015 

 

§ 8 

 

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umową Wykonawca przenosi na rzecz 

     Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej łącznie z jej 

      przekazaniem. Z tytułu przeniesienia tych praw Wykonawcy nie przysługuje odrębne 

     wynagrodzenie. 

2. Zamawiający ma prawo uŜywać dokumentacji projektowej w celu realizacji robót 

     budowlanych oraz w okresie eksploatacji obiektu budowlanego objętego przedmiotem 

      umowy. 

3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający jest uprawniony w  

     szczególności do: 

- kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części, 

- wprowadzania do komputera, 

- przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom w 

przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji 

przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, a takŜe udostępniania do 

publicznego wglądu. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca nie moŜe zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia  

    podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza podwykonawców do wykonania zamówienia 

    tylko w zakresie geodezji, projektu drogowego. 

2. Zlecenie wykonania części robot podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

     wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

    działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym  

     stopniu, jakby to były działania uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana 

    jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa 

się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowy o których mowa w ust. 3,4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 

6. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 

7. Odmienne postanowienia umów o których mowa powyŜej są niewaŜne. 



8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie  

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z 

dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany 

warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŜeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego 

zgodnie z ustaleniami ust 4 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w 

ust.6. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: 

       wstrzymania płatności naleŜności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 

      dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust.8 oraz kary umowne. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia w terminie 20 dni od wystawienia faktury 

      Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 

      jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 

      podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŜne  

      podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być do  

      protokółu odbioru końcowego. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 

     podwykonawcy. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 11 Zamawiający 

      zatrzyma z część naleŜności  Wykonawcy, kwotę w wysokości równej naleŜności 

      podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu 

      umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności naleŜności przez 

      Zamawiającego z powodów określonych w ust. 10,11,12. 

14. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust.9,11 

      upowaŜnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu  

      wyegzekwowania od Wykonawcy i podwykonawcy ustaleń niniejszego rozdziału, aŜ do 

      odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy włącznie.  

 

§ 10 

 

1. Wykonawca wyznacza ……………………………. do kierowania pracami projektowymi 

    stanowiącymi przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Zdzisława  Tura jako koordynatora prac w zakresie realizacji  

    obowiązków umownych. 

 

§ 11 

 

W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji technicznej Zamawiający odsyła projekty  

Wykonawca celem usunięcia wad. Termin usunięcia wad ustala się do siedmiu dni, licząc od 

dnia otrzymania dokumentacji technicznej. Koszt usunięcia wad obciąŜa Wykonawcę. 

 

§ 12 

 

1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,  

     naliczane w następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w  

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, 

b) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej objętej umową- w wysokości 0,2 %  

     wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, 



c) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od umownego 

terminu usunięcia wad. 

d) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za kaŜdy dzień zwłoki 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

§ 13 

 

Wykonawca w projekcie technicznym zastosuje typy urządzeń, przekroje rur do wielkości 

autentycznych potrzeb, zgodnie z zasadami technologicznymi, przy uwzględnieniu 

najtańszych technologii zapewniających niski koszt eksploatacji. 

 

§ 14 

 

Umowa zostaje zawarta i podlega wykonaniu po jej podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

 

§ 15 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustaw: Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

Kodeks Cywilny. 

 

§ 16 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd  

właściwy dla Zamawiającego. 

  

§ 17 

 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający , 1 egz. Wykonawca 

   

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 5 
 
 
                                               Załącznik nr 3 do  SIWZ – doświadczenie zawodowe 

 
 

 
Potencjał  kadrowy 

 
 
Nazwa 

wykonawcy............................................................................................................... 

Adres..............................................................................................................................
......... 
 
Wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. projektanta, które będą 
wykonywać zamówienie. 
   

l.p Imię i Nazwisko Wykształcenie 
Zakres rzeczowy 
wykonywanych 

czynności 

Posiadane 
kwalifikacje 
(Nr ,rodzaj)* 

Doświadczenie 
ogółem w latach 

    
 

  

    
 

  

 
*   Do wykazu naleŜy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
    dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 
    wykonania zamówienia oraz kopię potwierdzone za zgodność z oryginałem 
     zaświadczenia o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa. 
 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 5 -  Wykonania  dokumentacji projektowej  
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z ul. Broniewskiego do ul. Polnej w 
Suszu. 
 

 
 
 
 
                                                                               

...................................................... 
                                                                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy ) 
Data ......................... 



 
 
 

                                                         
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Zadanie Nr 5 
                                                                                                               

                                                                                        Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

Podwykonawcy 
 
Nazwa wykonawcy......................................................................................................... 
 
Adres.............................................................................................................................. 
 
Nr telefonu .................................................... faksu ................................. 

 
Rodzaj 
powierzonej 
części 
zamówienia 

Wartość prac 
podzleconych w % ceny 
oferty 

Wartość kwotowa prac 
podzleconych 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oświadczam (y), Ŝe dysponuję ( my) potencjałem kadrowym posiadającym 
niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia. 
 

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 5 -  Wykonania  dokumentacji projektowej  
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z  przyłączami z ul. Broniewskiego do 
ul. Polnej w Suszu. 
 
 

 

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

                                                                                                    ( pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ......................... 
 
 
 



 
 
 

                                                         
( pieczęć  Wykonawcy ) 

  
Zadanie Nr 5 
                                                                                                           Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
               Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę i Miasto 
Susz prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z 
przyłączami z ul. Broniewskiego do ul. Polnej w Suszu, jako upowaŜniony na 
piśmie lub wpisany w rejestrze oświadczam (y), Ŝe wykonawca, którego reprezentuję 
( jemy): 
 
1) Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1–3    ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) posiada uprawnienia wymagane ustawami, do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawia 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego/ przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia/ ** 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

Uwaga: 

 

**  niepotrzebne skreślić 

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu 
nieograniczonym na: Zadanie Nr 5 -  Wykonania  dokumentacji projektowej  
budowy sieci sanitarnej i wodociągowej z  ul. Broniewskiego do ul. Polnej w 
Suszu. 

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

                                                                                                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy ) 

Data ........................ 

 


