
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, : od godz. 7.30 do godz. 15.30;

wtorek: od godz. 9.00 do 17.00; piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

SPECYFIKACJA

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji w 
zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: „Budowa prawego wału 

przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,  
gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”.

 
 
 
                                                                                                             Zatwierdził:      
 
 
                                                                                                   Wójt Gminy Chełm Śląski 
                                                                                                           Stanisław Jagoda 
 
 
Zarządzenie Wójta Gminy nr: 2.5.2014 z dnia 17.03.2014r.
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1. NAZWA I ADRES   
ZAMAWIAJĄCEGO.  

Gmina Chełm Śląski 
reprezentowana przez Wójta Gminy

ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski
NIP: 222-00-24-015, Regon: 272593348
tel. 032 225-75-04, fax 032 225-75-40

 

2. OZNACZENIE   
POSTĘPOWANIA.  

Znak  sprawy:  271.2.5.2014.  Wykonawcy  powinni  we  wszelkich  kontaktach  z  Zamawiającym 
powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB UDZIELANIA   
ZAMÓWIENIA.  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 wraz z późniejszymi zmianami), w dalszej części SIWZ zwanej upzp.

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

wraz z późn.zm.).
b. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz.U. z 19.02.2013 poz. 231),

c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego 
kursu  złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości  
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.1692).

3. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8  pzp.

4. OZNACZENIE   
WYKONAWCY.  

Na  potrzeby  niniejszej  SIWZ  za  Wykonawcę uważa  się  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo 
jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

5. PRZEDMIOT   
ZAMÓWIENIA.  

1. Przedmiot_zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: „Budowa prawego wału 
p. powodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, 
pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie” wraz ze złożeniem odpowiednich wniosków i 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. Rozwiązania projektowe powinny 
uwzględniać uwarunkowania wynikające z dwóch kluczowych dokumentów koordynujących 
działania dla integracji celów polityki wodnej ukierunkowanej na obniżenie zagrożenia 
powodziowego, a mianowicie:  
- Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z 
dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej), ustanawiająca ramy na rzecz ochrony wszystkich typów wód,
- Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu i Rady z dnia                
23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim), regulująca podstawy 
podejmowania działań dla ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz jego skutków.
Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodna z w/w dokumentami z zakresu gospodarki 
wodnej oraz być spójna z priorytetami i celami ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, 
ustalonymi w dokumentach strategicznych unijnych, krajowych i regionalnych. W 
szczególności winna nawiązywać do zadania nr 17 Programu ochrony przed powodzią w 
dorzeczu Górnej Wisły - ustanowionego uchwałą nr 151/2011 Rady Ministrów z 09.08.2011 r. 
Parametry techniczne wału przeciwpowodziowego objętego opracowaniem powinny 
spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 
ich usytuowanie. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać lokalizację wału na obszarze 
występowania szkód górniczych.
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Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej należy wykorzystać opracowaną w 2012 r. 
dokumentację "Koncepcja budowy wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki 
Przemszy w rejonie dzielnicy Chełm Mały w gminie Chełm Śląski" będącą w posiadaniu  
Zamawiającego. Koncepcja ta w wariancie I wstępnie pozytywnie zaopiniowanym przez 
RZGW w Gliwicach przewiduje budowę wału klasy III o szerokości korony 3 m, średniej 
wysokości H=2,4 m i długości ok. 2200 m. Planowane nachylenie skarpy odwodnej 1 : 2,5, a 
odpowietrznej 1 : 2. Koncepcja ta dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na 
swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt. Lokalizacja 
przedmiotowego obwałowania została przedstawiona na mapie orientacyjnej stanowiącej 
załącznik nr 9 do SIWZ. 

2. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowej.
a. Dokumentacja projektowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu 

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane oraz realizację  
pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie,

b. Dokumentację  należy  opracować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  tym 
techniczno – budowlanymi, BHP i normami. Wykonawcę obowiązywać będą ustawy i 
przepisy wykonawcze aktualne na dzień przekazania Inwestorowi dokumentacji.

c. Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i  przydatności z punktu 
widzenia celu któremu ma służyć,

d. Dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona.
e. Wskazane  w  dokumentacji  wyroby  budowlane  (materiały  i  urządzenia)  winny  być 

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.
f. Należy  wykonać  niezbędne  prace  geodezyjno-pomiarowe  w  celu  uzyskania  map  do 

celów projektowych w skali 1:1000. Dokumentację projektową wykonać na aktualnych 
podkładach  zasadniczych  (z  numerami  działek),  które  posiadają  pieczęcie  ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych. 

3. Wymagania odnośnie zobowiązań Wykonawcy dokumentacji projektowej. 
a. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do okresowego przedstawiania i 

uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań projektowych oraz na żądanie Zamawiającego 
brania udziału w spotkaniach - Radach Technicznych. 

b. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przygotowania  i  przedstawienia  prezentacji 
rozwiązań projektowych w uzgodnionych z Zamawiającym terminach. 

c. Wykonawca  zobowiązany  będzie  na  żądanie  Zamawiającego  aktualizować  kosztorys 
inwestorski przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
(nie więcej niż 4 razy), 

d. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót na 
podstawie prac projektowych objętych umową. 

e. Wykonawca  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  zobowiązany  będzie  do 
reprezentowania Zamawiającego wobec wszystkich organów administracji  publicznej, 
instytucji  państwowych oraz osób fizycznych i prawnych w związku z wykonywaniem 
obowiązków  związanych  z  opracowaniem  dokumentacji  projektowej.  Po  podpisaniu 
umowy  na  przedmiotowe  zamówienie,  Wykonawca  otrzyma  stosowne 
pełnomocnictwo. 

f. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  uzyskania  wszelkich  decyzji  administracyjnych, 
pozwoleń  i  uzgodnień  wymaganych  obowiązującymi  przepisami  prawa,  które  są 
niezbędne do realizacji  robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji  
projektowej. 

g. Obowiązkiem Wykonawcy jest  czynne włączanie  się  w proces uzyskiwania  wszelkich 
uzgodnień, opinii i decyzji, jak również przygotowanie wszelkich wniosków, materiałów, 
uzupełnień oraz nanoszenie zmian w opracowanej dokumentacji  na każde wezwanie 
organów uzgadniających, opiniujących i wydających decyzję. 

h. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzupełnienia,  korekty  i  wyjaśnień  dotyczących 
opracowywanej dokumentacji zgłoszonych przez Zamawiającego. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia.
a. Opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych,  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. w tym: 

a.i. Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych - 6 
egz.

a.ii. Projekt wykonawczy – 4 egz. 
a.iii. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. 
a.iv. Przedmiar robót – 2 egz. 
a.v. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.

a.vi. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wszystkie branże i elementy 
niezbędne do realizacji robót oraz kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
rozwiązania techniczne w zakresie robót towarzyszących dotyczących np. budowy 
dróg technologicznych, powodziowych, przebudowy lub remontu obiektów 
regulacyjnych w/g obowiązujących norm i warunków wykonania i realizacji robót, 
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oraz zawierać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane 
przepisami szczególnymi.

b. Opracowanie materiałów i dokumentów do Zgłoszenia robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę a objętych przedmiotowym projektem – 2 egz. 
(jeżeli będą wymagane) 

c. Sporządzenie  kosztorysu  inwestorskiego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  – 2 egz. 

d. Opracowanie  materiałów do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodnie  z 
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w tym raport oddziaływania na środowisko lub  
kartę informacyjną przedsięwzięcia. – 3 egz. (jeżeli będą wymagane)

e. Przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji z art. 118 ustawy z dnia 
16.04.2004 r.  o  ochronie  przyrody (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  92,  poz.  6056,  z  późn.  zm.)  
ustalającej warunki prowadzenia robót – (jeżeli będą wymagane)

f.  Opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późn. Zm.) – 3 egz.

g. Opracowanie operatu dendrologicznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
gatunkowej  drzew i  krzewów przewidzianych w projekcie  do wycinki  z  dokładnym i  
czytelnym zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie (kolorem i numerem). Opracowanie ma 
ponadto zawierać:  informację  o  właścicielu  lub  posiadaczu nieruchomości  na której  
znajduje  się  przewidziane  do  wycinki  drzewo  lub  krzew,  nazwę  gatunkową  drzew  i 
krzewów,  obwód  pnia  na  wysokości  1,3  m,  wielkość  powierzchni  z  której  zostaną 
usunięte krzewy. – 3 egz. (jeżeli jest wymagany) 

h. Opracowanie badań przydatności skały płonej do  budowy korpusu wału. Badania winny 
być  przeprowadzone  wielokryterialnie  a  w  szczególności  w  zakresie  technicznej 
przydatności skały jako materiału do budowy wału na terenach szkód górniczych oraz 
spełniania przez tenże materiał wymogów szeroko pojętej ochrony środowiska w tym 
wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt.

i. Wyniki badań skały płonej będą służyć do zatwierdzenia jej stosowania przez odnośne 
organy  administracji  państwowej.  W  przypadku  nie  uzyskania  zatwierdzenia  należy 
opracować projekt zagospodarowania rezerw ziemnych niezbędnych do realizacji robót 
budowlanych  na  podstawie  przedmiotowego  projektu  wraz  z  uzgodnieniem  ich 
lokalizacji oraz badaniami geotechnicznymi i opinią o przydatności gruntu. Lokalizację 
rezerw należy przedstawić na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. – 3 
egz. (jeżeli jest wymagany) 

j. Opracowanie dokumentacji  geodezyjnej zawierającej aktualne wypisy z geodezyjnego 
rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji  gruntów niezbędnych do zajęcia 
stałego  i  czasowego  w  celu  realizacji  zaprojektowanych  robót  (z  uwzględnieniem 
dojazdu) – 2 egz. (jeżeli będą wymagane) 

k. Wykonanie operatu szacunkowego wartości gruntu wraz ze składnikami majątkowymi w 
przypadku zajęcia stałego lub czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót – 4 
egz. (jeżeli jest wymagany) 

l. Opracowanie  opinii  lub  dokumentacji  geotechnicznej  w  zakresie  niezbędnym  do 
ustalenia kategorii geotechnicznej i geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie z 
Rozporządzeniem  MSWiA  z  dnia  24.09.1998r.  (Dz.U.  Nr  126  poz.  839)  w  sprawie 
ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  i 
niezbędnym  do  opracowania  projektu  wału  zgodnie  z  wytycznymi  projektowania  i  
wytycznymi „Oceny stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych” Instytutu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

m. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego – 4 egz. 
n. Przygotowanie wersji  elektronicznej dokumentacji  projektowej zawierającej wszystkie 

elementy przedmiotowego zamówienia,  również materiały pomocnicze wykorzystane 
podczas  opracowania  dokumentacji,  zapisane  na  nośniku  elektronicznym 
CD/DVD/Pamięć  flash  (pendrive)  w sposób  uporządkowany i  opisany,  umożliwiający 
odczyt ogólnodostępnym oprogramowaniem np.: w formacie pdf – 1 egz. 

5. Zakres uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.
a. Uzyskanie w toku opracowania dokumentacji wszelkich wymaganych przepisami prawa 

opinii, uzgodnień i zatwierdzeń m.in. uzgodnień branżowych, uzgodnień z właścicielami 
urządzeń, RZGW i RDOŚ. 

b. Uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli  działek na trwałe i  czasowe zajęcie terenu w 
celu uzyskania pozwolenia  na budowę i  realizacji  zaprojektowanych robót,  zgody na 
wycinkę  drzew i  krzewów objętych projektem oraz  zgody  uwzględniające dojazd  na 
teren budowy. W przypadku dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 
uzgodnienie  z  administratorem  drogi  oraz  opracowanie  wszelkich  dokumentów 
spełniających warunki uzgodnienia.

c. Uzyskanie  niezbędnych decyzji  umożliwiających usunięcie  drzew i  krzewów z  terenu 
objętego projektem zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. Zm.) (jeżeli będą wymagane). 

d. Uzyskanie  prawomocnej  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego. 
(jeżeli jest wymagana).
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e. Uzyskanie  prawomocnej  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację przedsięwzięcia . (jeżeli jest wymagana).

f. Wykonawca przygotuje niezbędne materiały i uzyska w imieniu Inwestora decyzję z art. 
118 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 6056 z 2004 r. z 
późn. zm.) ustalającej warunki prowadzenia robót (jeżeli będzie wymagana).

g. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie wodnoprawne. (jeżeli jest wymagana) 
h. Skuteczne złożenie wniosku „zgłoszenie  robót  budowlanych” dla  robót budowlanych 

niewymagających  pozwolenia  na  budowę  a  objętych  zakresem  przedmiotowego 
zadania. (jeżeli jest wymagany) 

i. Uzyskanie  prawomocnej  decyzji  Pozwolenie  na  budowę lub  uzyskanie  prawomocnej 
decyzji Pozwolenie na realizację (jeżeli jest wymagana) 

6. Przedmiot zamówienia należy opracować w oparciu o między innymi: 
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 j.t. z  

późn. zm.);
b. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn.  

zm.);-Ramowa  Dyrektywa  Wodna  (Dyrektywa  2000/60/EC  Rady  Europy  z  dnia 
23.10.2000 r.

c. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, 
poz.1947 j.t. z późn. zm.)

d. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 j.t.)
e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.)
f. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 15, poz.11220 

j.t  z  późn.zm.);-Uchwała  251/IX/2005  Rady  Gospodarki  Wodnej  Regionu  Wodnego 
Górnej Wisły z dnia 31 marca 2005 r. 

g.  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

h. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 13.03. 1995 
roku poz. 133).

i. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2004 r.  
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm); 

j. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) -o.k.; 

k. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 18 maja  2004 r.  w sprawie  określenia 
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

7. Prace  geodezyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki 
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  roku  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu 
opracowań geodezyjno -  kartograficznych oraz  czynności  geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 13.03. 1995 roku poz. 133). 

8. Zamawiający  będzie  wymagał  udzielenia  gwarancji  jakości  na  wykonaną  dokumentacje 
projektowa na  okres  5  lat.  Bieg  okresu gwarancji  jakości  rozpoczynać się  będzie  w dniu  
następnym licząc od daty odbioru dokumentacji projektowej (podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego).  W  ramach  gwarancji  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  usunięcie 
wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji  i które 
wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego 
części,  lub  z  jakiegokolwiek  działania  lub  zaniedbania  Wykonawcy.  Zamawiający  może 
dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 
reklamował  wadę  dokumentacji  projektowej  przed  upływem  tego  terminu.  Wszelkie 
konsekwencje  błędów  projektowych  zawinionych  przez  Wykonawcę  w  tym  również 
finansowe ponosić będzie Wykonawca także na etapie realizacji inwestycji realizowanej na 
podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiający wymaga rękojmi za 
wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 -576 Kodeksu Cywilnego, 
rozszerzonej  na  okres  5  lat,  który  rozpoczyna  bieg  po  podpisaniu  protokołu  zdawczo-
odbiorczego. 

6. TERMIN   
REALIZACJI.  

Planowany termin realizacji zadania:
a. rozpoczęcie   - z dniem podpisania umowy,
b. zakończenie  - termin: 30.06.2015r.
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7. CPV.  71 32 20 00 - 7: usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

8. ODSTĄPIENIA.  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. ZAMÓWIENIA   
UZUPEŁNIAJĄCE.  

Zamawiający  przewiduje  udzielenie  zamówień  uzupełniających  do  wartości  50%  zamówienia 
podstawowego.  Ewentualnie  zamówienia  uzupełniające  obejmą  wykonanie  projektu  na 
rozszerzenie zamówienia gdyby Zamawijący pozyskał kolejne środki finansowe.

10. PODWYKONAWCY.  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  przy  udziale  podwykonawców. 
Zamawiający  nie  wprowadza  zastrzeżenia  wskazującego  na  obowiązek  osobistego  wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części  
zamówienia podwykonawcy.
W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy,  Zamawiający  żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie 
zamierza  powierzyć  podwykonawcy,  oraz  podania  przez  Wykonawcę  nazw  (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26  
ust. 2b upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 upzp.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.  26 ust. 2b upzp, w celu wykazania spełniania 
warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  upzp,  Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  
udzielenie zamówienia.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące Podwykonawców, dalszych Podwykonawców 
i  umów  z  nimi  zawieranych  zostały  przedstawione  w  istotnych  postanowieniach  umowy  w 
załączniku nr 8 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” i w załącznikach do niego.

11. WARUNKI   
UDZIAŁU ORAZ OPIS   
SPOSOBU ICH   
SPEŁNIANIA.  

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  o  których  
mowa w art.  22  ust.  1  upzp  i  którzy  wykażą  ich  spełnianie  na  poziomie  wymaganym przez 
Zamawiającego  zgodnie  z  opisem  poniżej  oraz  niepodlegający  wykluczeniu  z  powodu 
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 upzp:
1.i.1. warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym 
zakresie szczególnych wymagań;

1.i.2. warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia 
ten warunek jeżeli wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 3 
lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy  -  w  tym  okresie,   że  wykonał  co  najmniej  1  usługę  (potwierdzoną  dowodami  
określającymi, czy usługa ta została wykonana należycie) w zakresie opracowania projektu 
budowlanego dot. obwałowań przeciwpowodziowych o długości nie mniejszej niż 1.5 km i 
uzyskał pozwolenie na budowę lub, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia 
na budowę na podstawie tego projektu;

1.i.3. warunek  dysponowania   odpowiednim   potencjałem  technicznym   oraz  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek 
jeżeli  wykaże,  że  dysponuje  osobami  posiadającymi  kwalifikacje  konieczne  do  realizacji  
zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2006 r.,  
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), to jest osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania  
odpowiedniej  specjalności  dla  branż  występujących  w  dokumentacji,  tj.    -uprawnienia 
projektowe  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  w  specjalizacji  budowle 
hydrotechniczne  lub  specjalności  konstrukcyjno  -budowlanej  w  specjalizacji  obiekty 
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budowlane melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów, oraz będącymi członkami Okręgowej Izby 
Inżynierów  Budownictwa.   Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w 
postępowaniu  w  tym  zakresie  na  podstawie  złożonego  przez  Wykonawcę  wraz  z  ofertą 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz. Przed  
podpisaniem  umowy  Wykonawca  przedłoży  Zamawiajacemu  uprawnienia  pracowników, 
które  stanowić  będą  załączniki  do  umowy.  Nieprzedłożenie  uprawnień  skutkować  będzie 
uznaniem niepodpisania umowy z winy Wykonawcy i  przepadkiem jego wadium na rzecz 
Zamawiającego.

1.i.4. warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 
niniejszego zamówienia na wartość co najmniej równą 200 000,00 zł.

1.i.5. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia.

1.i.6. Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  przetargu  w  oparciu  o 
oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia.

12.     OŚWIADCZENIA I   
DOKUMENTY JAKIE   
MAJĄ DOSTARCZYĆ   
WYKONAWCY W CELU   
POTWIERDZENIA   
SPEŁNIENIA   
WARUNKÓW UDZIAŁU   
W   POSTĘPOWANIU   I   
BRAKU PODSTAW DO   
WYKLUCZENIA.  

1.i.6.a.i.1. W  celu  wykazania  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art.  22 ust.  1  upzp należy złożyć  
następujące dokumenty i oświadczenia:
1.i.6.a.i.1.a. oświadczenie  o  spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp;
1.i.6.a.i.1.b. Wykaz  wykonanych,  a  w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  -w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  
wykonania  i  podmiotów,  na rzecz  których dostawy lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Wykaz należy 
sporządzić  zgodnie  z  drukiem  stanowiącym  załącznik  nr  5  do  SIWZ  –  „WYKAZ 
ZREALIZOWANYCH USŁUG”;

1.i.6.a.i.1.c. wykaz  osób,  które  będą 
uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  w  szczególności  odpowiedzialnych  za 
świadczenie  usług   wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  i 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu 
wykazania  spełniania  warunku,  którego  opis  został  zamieszczony  w  pkt  11/3; Wykaz 
należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ -„WYKAZ OSÓB”

1.i.6.a.i.1.d. opłacona  polisa,  a  w 
przypadku  jej  braku  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż kwota określona w - w 
celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 11/4;

1.i.6.a.i.1.e. oświadczenia, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawniania, jeżeli 
ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień  zgodnie  z  wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane;

1.i.6.a.i.1.f. pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów  tj.  o  których  mowa  w  art.  26  ust.  2b  Pzp,  do  oddania  Wykonawcy  do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 
w  przypadku,  gdy  Wykonawca  będzie  polegał  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
tych podmiotów;

1.i.6.a.i.2. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do 
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp należy złożyć następujące 
dokumenty i oświadczenia:
1.i.6.a.i.2.a. oświadczenie  o  braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 upzp;

1.i.6.a.i.2.b. oświadczenie  o  braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust.  1  upzp  w  odniesieniu  do  podmiotów,  na  zasobach  których  Wykonawca  polega 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;1

1 jw.
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1.i.6.a.i.2.c. aktualny  odpis  z  właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6  
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.i.6.a.i.2.d. aktualne  zaświadczenie 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;

1.i.6.a.i.2.e. aktualne  zaświadczenie 
właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.i.6.a.i.3. Inne  żądane  oświadczenia  i 
dokumenty:
1.i.6.a.i.3.a. informacja  o  przynależności 

do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) wraz z listą podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca – zał. nr 4;

1.i.6.a.i.3.b. wypełniony  formularza 
ofertowego wraz z załącznikami;

1.i.6.a.i.3.c. pełnomocnictwo  do 
reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia;

1.i.6.a.i.3.d. pełnomocnictwo  określające 
jego  zakres,  w przypadku,  gdy  oferta,  oświadczenia  Wykonawcy i  inne dokumenty są  
podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy;

1.i.6.a.i.4. Wymagana  forma  składania 
dokumentów:
a. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę – oryginał,
b. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca – oryginał lub 

kopia  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.  Poświadczenie  za 
zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu  (np.  wraz  z  imienną  pieczątką  osoby  poświadczającej  kopię  dokumentu  za 
zgodność z oryginałem).

c. pełnomocnictwa – oryginał;
d. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
1.i.6.a.i.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. zamiast  dokumentów,  o  których  mowa   w  pkt  12/2/c,  d,  e  składa  dokument  lub 

dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  
i  że  nie  zalega  z  uiszczaniem podatków,  opłat,  składek  na ubezpieczenie  społeczne  i  
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego 
organu.  Ww.  dokumenty  powinny  być  wystawione  odpowiednio  dla  dokumentu 
zastępującego wymieniony w pkt 12/2/c nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, a zastępującego wymieniony w pkt 12/2/d, e nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.a  
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

13. PODMIOT   
WSPÓLNY -   

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 
2 upzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 upzp muszą spełniać łącznie,  
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KONSORCJUM.  tzn. wystarczającym jest, że jeden z nich spełnia dany warunek samodzielnie. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. zgodnie  z  art.  141  upzp  Wykonawcy  składający  ofertę  wspólną  ponoszą  solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy;

2. w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 
upzp,  Wykonawcy  wskażą  ustanowionego  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3. przepisy  dotyczące  wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;

4. jeżeli  wybrana  zostanie  oferta  Wykonawców  występujących  wspólnie,  przed  zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie wymagał złożenia umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów;

14.   INFORMACJA O   
SPOSOBIE   
POROZUMIEWANIA SIĘ.  

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania na piśmie, oraz za pomocą,  
telefaksu z zastrzeżeniem punktu 2) , 3) i 4).   

2. Ofertę  wraz  z  załącznikami  wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  do  jego  siedziby  z 
zachowaniem prawidłowej formy pisemnej,

3. Oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje nie będące ofertą 
przekazane za  pomocą telefaksu uważa się  za  złożone w danym terminie  jeżeli  ich  treść  
dotarła  do adresata przed upływem tego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na 
piśmie (art. 27 ust. 2 upzp). 

4. Zamawiający  wymaga,  aby  fakt  otrzymania  przez  wykonawcę  przekazanych  przez 
Zamawiającego  za  pomocą  telefaksu  lub  drogą  elektroniczną  oświadczeń,  wniosków, 
zawiadomień oraz informacji był przez wykonawcę niezwłocznie potwierdzony.  Wykonawca 
obowiązany  jest  potwierdzić  fakt  otrzymania  ,  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz 
informacji  przekazanych  faksem  przez  Zamawiającego  niezwłocznie,  tj.  najpóźniej 
następnego dnia licząc od dnia ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania  
wiadomości  przez  wykonawcę,  zamawiający  domniema,  iż  pismo  wysłane  przez 
zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej  podany przez wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji o zmianie adresu, numeru telefonu i  
telefaksu lub innych okolicznościach wpływających na sposób porozumiewania się.  Za datę  
powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony otrzymały informację za pomocą 
telefaksu.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień  niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt  18.4,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień, 
Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania.  Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  także  zamieści  na  stronie  internetowej.  W przypadku 
rozbieżności  pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień,  jako obowiązującą należy przyjąć 
treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli w 
wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 
niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży 
termin  składania  ofert  i  poinformuje  o  tym Wykonawców,  którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści informację na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do 
zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  dokona  zmiany  treści  ogłoszenia  o 
zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a upzp oraz jeżeli będzie to konieczne 
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a upzp.

15. OSOBY   
UPRAWNIONE DO   
KONTAKTÓW  

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się wykonawcami w sprawie przedmiotowego 
postępowania są: 
1. Leszek Maciejowski – z-ca Wójta Gminy Chełm Śląski: tel: (32) 225 75 03 w: 59;
2. Gerard Urbańczyk – Inspektor w Ref. Gospodarki Gminnej: tel: (32) 225 75 03 w: 56;
3. Danuta Grzywa  -  Inspektor w Ref. Gospodarki Gminnej: tel: (32) 225 75 03 w: 46.
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16. WADIUM I   
ZABEZPIECZENIE   
NALEŻYTEGO WYKONANIA   
ZAMÓWIENIA.  

1.i.1.a.i.1. Wadium:  Zamawiający  nie  żąda 
wniesienia wadium.

1.i.1.a.i.2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania 
umowy (zwane dalej  zabezpieczeniem):  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

17. TERMIN   
ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

1.i.1.a.i.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 
okres 30 dni.

1.i.1.a.i.2. Bieg  terminu  związania  ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

1.i.1.a.i.3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na 
wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym, że Zamawiający 
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony  okres,  nie 
dłuższy niż 60 dni.

1.i.1.a.i.4. W przypadku wniesienia odwołania po 
upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu  
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18. OPIS SPOSOBU   
PRZYGOTOWANIA   
OFERT.  

1.i.1.a.i.1. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną 
ofertę.

1.i.1.a.i.2. Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści 
niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  musi  obejmować  całość 
zamówienia.

1.i.1.a.i.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  języku  polskim.  Każdy  dokument  składający  się  na  ofertę 
powinien być czytelny.

1.i.1.a.i.4. Ofertę  stanowi  wypełniony  Formularz 
„Oferta" oraz wszystkie załączone do niego oświadczenie, zaświadczenia i dokumenty złożone 
do Zamawiającego w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w wyznaczonym terminie i miejscu 
wskazanym w rozdz. 20.

1.i.1.a.i.5. Oferta  powinna  być  podpisana  przez 
osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy,  zgodnie  z  formą  reprezentacji 
Wykonawcy  określoną  w  rejestrze  lub  innym  dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

1.i.1.a.i.6. Każda  poprawka  w  treści  oferty,  a  w 
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być 
parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

1.i.1.a.i.7. Strony  oferty  powinny  być  trwale  ze 
sobą połączone i kolejno ponumerowane i parafowane.

1.i.1.a.i.8. Zamawiający  może  żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez  
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

1.i.1.a.i.9. Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna 
być podpisana przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli 
osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi  w  swej  treści  jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie  do  podpisania  oferty. 
Pełnomocnictwo  to  należy  załączyć  do  oferty  w  formie  oryginału  lub  kopii  notarialnie 
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem.  Zamawiający  uznaje,  że  podpisem jest  złożony 
własnoręcznie  naniesiony  znak,  z  którego  można  odczytać  co  najmniej  nazwisko 
podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska 
(podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego 
można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

1.i.1.a.i.10. W  przypadku  gdyby  oferta, 
oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób 
nie  budzący  wątpliwości  zastrzec,  które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa. 
Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze 
sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości  podczas otwarcia ofert,  tj.  informacje dotyczące ceny,  terminu 
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

1.i.1.a.i.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu,  uniemożliwiającym  odczytanie  jego  zawartości  bez  uszkodzenia  tego 
opakowania.  Koperta  (opakowanie)  ma  być  zaadresowana  do  Zamawiającego  na  adres 
podany  w  pkt  1  niniejszej  specyfikacji,  opatrzona  nazwą  oraz  adresem  wykonawcy  oraz 
tytułem postępowania tj. „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej 
na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa prawego 
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wału przeciw powodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,   gm.  
Chełm  Śląski,  pow.  bieruńsko-lędziński,  woj.  śląskie”,  „Nie  otwierać  przed  30.04.2014r. 
przed godz. 10.15”

1.i.1.a.i.12. Przed  upływem  terminu  składania 
ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do  złożonej  oferty  lub  wycofać  ofertę. 
Oświadczenia  o  wprowadzonych  zmianach  lub  wycofaniu  oferty  powinny  być  doręczone 
Zamawiającemu  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  przed  upływem  terminu  składania 
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

1.i.1.a.i.13. Wszelkie  koszty  związane  z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

19. OPIS SPOSOBU   
OBLICZENIA CENY.  

1.i.1.a.i.1. Wykonawca jest zobowiązany podać w 
druku  formularza  oferty  cenę  (brutto  w  tym  podatek  VAT,  netto,)  obliczoną  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  z  zasadami  określonymi  w  Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie  
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz.  
360 /.

1.i.1.a.i.2. Cena  podana  w  ofercie  musi 
obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 
zgodny z umową.

1.i.1.a.i.3. Cenę  oferty  należy  podać  w  złotych 
polskich  PLN,  cyfrowo i  słownie  z  dokładnością  do dwóch miejsc  po  przecinku.  W cenie 
należy uwzględnić podatek VAT.

1.i.1.a.i.4. Cena  oferty  będzie  ceną  ryczałtową i 
nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.

1.i.1.a.i.5. Rozliczenia  między  Zamawiającym,  a 
Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

1.i.1.a.i.6. Jeżeli  złożona  zostanie  oferta,  której 
wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej  
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

20. MIEJSCE ORAZ   
TERMIN SKŁADANIA I   
OTWARCIA OFERT.  

1.i.1.a.i.1. Składania ofert:
1.i.1.a.i.1.a. termin składania ofert upływa 

dnia  30.04.2014r. o godzinie 10:00 ;
1.i.1.a.i.1.b. ofertę  należy  złożyć  w 

siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. nr 101;
1.i.1.a.i.1.c. oferty  złożone  po  terminie 

zostaną  zwrócone  bez  otwierania,  po  upływie  terminu  przewidzianego  na  wniesienie 
środka odwoławczego;

1.i.1.a.i.1.d. z zawartością ofert nie można 
zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert;

1.i.1.a.i.1.e. oferty nadesłane pocztą będą 
zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez 
pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt 1/a;

1.i.1.a.i.2. Otwarcie ofert:
1.i.1.a.i.2.a. otwarcie  ofert  nastąpi  w 

siedzibie Zamawiającego w Chełmie Śląskim przy ul. Konarskiego 2 w dniu 30.04.2014r. o 
godz. 10:15  w sali konferencyjnej pok. nr 008;

1.i.1.a.i.2.b. otwarcie ofert jest jawne;
1.i.1.a.i.2.c. bezpośrednio  przed 

otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia;

1.i.1.a.i.2.d. podczas  otwarcia  ofert 
Zamawiający  ogłosi  nazwy  i  adresy  Wykonawców  a  także  informacje  dotyczące  cen 
podanych  w  ofertach,  wszystkie  ww.  informacje  zostaną  opublikowane  na  stronie 
internetowej Zamawiającego.

1.i.1.a.i.2.e. Wykonawcy mogą być obecni 
przy  otwieraniu  ofert.  W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  był  obecny przy  otwieraniu 
ofert, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji  
podawanych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
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21. KRYTERIA WYBORU.  1.i.1.a.i.1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie 
dokonany na podstawie kryterium:

Lp. Opis
kryterium War. % kryt. Zasady przydzielania punktów

1. cena 100 %
    min. wartość zaproponowana w ofertach
------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
   wartość zaproponowana w badanej ofercie

1.i.1.a.i.2. W  ww.  kryterium  do  obliczeń  brana 
będzie pod uwagę cena brutto ofert.

1.i.1.a.i.3. Jeżeli  wybór  oferty  najkorzystniejszej 
będzie  niemożliwy  ze  względu  na  to,  że  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie, 
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w 
terminie  określonym przez  Zamawiającego.  Wykonawcy  składający  oferty  dodatkowe,  nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

1.i.1.a.i.4. Jeżeli  oferta  wykonawcy  zawierać 
będzie  –  zdaniem  Zamawiającego  –  rażąco  niską  cenę  w stosunku  do  przedmiotu 
zamówienia,  Zamawiający  zwróci  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający 
odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena wyjaśnień 
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.i.1.a.i.5. Zamawiający  udzieli  zamówienia 
Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma 
największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 1.

22. INFORMACJA O   
FORMALNOŚCIACH JAKIE   
POWINNY ZOSTAĆ   
SPEŁNIONE PO WYBORZE   
OFERTY W CELU ZAWARCIA     
UMOWY.  

1.i.1.a.i.1. O  wyniku  postępowania  Zamawiający 
zawiadomi  niezwłocznie  wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz 
opublikuje go na swojej stronie internetowej. 

1.i.1.a.i.2. O  ewentualnym  unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 
wykonawców,  którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i  
prawne.

1.i.1.a.i.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia  
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem przepisu art. 94 ust. 2 pkt 1 
ppkt a) tj. gdy będzie złożona jedna oferta, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania  ofertą.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zawarcia  umowy  przed  upływem 
wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 
jedna ważna oferta.

1.i.1.a.i.4. Przed  podpisaniem  umowy  wybrany 
wykonawca przedłoży następujące dokumenty, które będą załącznikami do umowy:
1.i.1.a.i.1.a. harmonogram  rzeczowo-

finansowy realizacji przedmiotu zamówienia,
1.i.1.a.i.1.b. uprawnienia  wskazanych  w 

ofercie  do  projektowania  odpowiedniej  specjalności  dla  branż  występujących  w 
dokumentacji  uprawnienia  projektowe  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  w 
specjalizacji  budowle  hydrotechniczne  lub  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  w 
specjalizacji obiekty budowlane melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz będącymi 
członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

1.i.1.a.i.1.c. zaświadczenie  osób 
wymienionych  w  ofercie  posiadających  uprawnienia  wymienione  w  pkt  b.  o 
przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,

1.i.1.a.i.1.d. polisa  OC  Wykonawcy  w 
zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200 000,00 zł,

1.i.1.a.i.1.e. pełna  lista  podwykonawców 
wraz z wykazem powierzonych im części realizacji zamówienia,

1.i.1.a.i.5. Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta 
została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  chyba,  że  w 
postępowaniu  przetargowym  złożono  tylko  jedną  ofertę  nie  podlegającą  odrzuceniu  lub 
upłynął termin związania ofertą.

1.i.1.a.i.6. W  przypadku,  gdy  zostanie 
wybrana,  jako  najkorzystniejsza  oferta  Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o 
udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży umowę 
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regulującą współpracę Wykonawców.

23. WZÓR UMOWY.  
Zamawiający wymaga, by wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w 
istotnych postanowieniach umowy stanowiących nr 8 do SIWZ.

24.  POUCZENIE O   
ŚRODKACH OCHRONY   
PRAWNEJ.  

1.i.1.a.i.1. Wykonawcy,  a  także  innemu 
podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może 
ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  upzp.,  przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 upzp.

1.i.1.a.i.2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od 
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.

1.i.1.a.i.3. Odwołanie  powinno  wskazywać 
czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z 
przepisami  upzp,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.i.1.a.i.4. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu w terminie 5 dni  licząc  od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.i.1.a.i.5. W niniejszym postępowaniu odwołanie 
przysługuje jedynie wobec czynności:
1.i.1.a.i.5.a. opisu  sposobu 

dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
1.i.1.a.i.5.b. wykluczenia  odwołującego 

z postępowania o udzielenie zamówienia;
1.i.1.a.i.5.c. odrzucenia  oferty 

odwołującego.
1.i.1.a.i.6. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.

1.i.1.a.i.7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 
właściwego  dla  siedziby  Zamawiającego,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. - Prawo 
Pocztowe Dz.U. poz. 1529  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

25. ZAŁĄCZNIKI   
STANOWIĄCE INTEGRALN  Ą     
CZĘŚĆ SIWZ:  

Załącznik nr 1 - druk „FORMULARZ OFERTOWY”
Załącznik nr 2 - druk formularza „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU”
Załącznik nr 3 - druk formularza „OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z 

POSTĘPOWANIA”
Załącznik nr 4 - druk formularza  „INFORMACJA O PRZTNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ”
Załącznik nr 5 - druk formularza „WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG”
Załącznik nr 6 - druk formularza „WYKAZ OSÓB”
Załącznik nr 7 -druk formularza „OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ” 
Załącznik nr 8 - wzór istotnych postanowień umowy
Załącznik nr 9 - mapka orientacyjna

Z A T W I E R D Z A M:
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Załącznik nr 1
...................................................                                                             dnia ...........................
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot zamówienia :

 Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych pn.: „Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w 

m. Chełm Śląski,  gm. Chełm Śląski,  pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”.

Zamawiający :

Gmina Chełm Śląski 
ul. Konarskiego 2, 

41-403 Chełm Śląski

Wykonawca :   

Nazwa.....................................................................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu....................................................................................................................................................

Nr NIP......................................................................................................................................................................

Nr REGON................................................................................................................................................................

1.i.1. My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy po zapoznaniu się  

ze  "Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia",   składamy  niniejszą  Ofertę  na  wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i wzorem umowy. 

1.i.2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  Specyfikacją  Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i  

uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

1.i.3. Cena naszej Oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:

1.i.3.a. ................................  zł  netto, (słownie  zł  ............................................... 

netto)
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1.i.3.b. ................................ zł  podatek VAT, (słownie  zł ................................... 

podatek VAT)

1.i.3.c. ................................  zł  brutto,  (słownie 

zł ........................................................ brutto)

1.i.4. Termin gwarancji ……… miesięcy (nie mniej niż 60 m-cy).

1.i.5. Termin rękojmi za wady ……… miesięcy (nie mniej niż 60 m-cy).

1.i.6. Deklarujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  samodzielnie/z 

podwykonawcami*. Następujące części zamówienia zrealizujemy z pomocą podwykonawców:

1.i.6.a. ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

1.i.6.b. ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

1.i.6.c. …

1.i.7. Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej 

Oferty. 

1.i.8. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia 

jej otwarcia. 

1.i.9. Oświadczamy,   że   w   celu   wykazania   spełniania   warunków   udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b upzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

1.i.9.a. ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

1.i.9.b. ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

1.i.9.c. …

1.i.10. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………………... 

do ………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

1.i.11. Wymagane  wadium  w  wysokości  …………..   złotych  (słownie  zł: 

………………………………………………..….) zostało wniesione w formie ........................................................... w 

dniu ................

1.i.12. Osobami  upoważnionymi  z  naszej  strony  do  udzielania  wszelkich  wyjaśnień 

dotyczących  złożonej  oferty 

są: ................................................................................................................................

1.i.13. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.i.14. Oświadczamy,  że  akceptujemy  warunki  płatności  zgodnie  z  zapisami 

przedstawionymi we wzorze umowy.
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1.i.15. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i  zobowiązujemy się,  w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z nim i na warunkach w nim określonych 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.i.16. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  wszystkimi  materiałami  przetargowymi  i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

1.i.17. Oferta składa się z …….. zapisanych stron.

Data : ........... 2014 r.

Podpisano :  
Imię i  nazwisko: Stanowisko: Podpis wraz z pieczątką imienną

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

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

* niepotrzebne skreślić.

Załączniki do oferty:

1. ………………………………………………………..

2. ………………………………………………………..

3. …

16



Załącznik nr 2.

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) ustawy Pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa prawego wału p. powodziowego 

rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,  gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”.

działając w imieniu: …………………………………………………………………………………………………………………………….

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

oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo  
zamówień publicznych.

……………………………….. dnia__…………………………………..

…………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinno być złożone w imieniu  
wszystkich Wykonawców.
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Załącznik nr 3.

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

w okolicznościach, o których mowa w art. 24

(nazwa Wykonawcy) ust. 1 ustawy Pzp.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa prawego wału p. powodziowego 

rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,  gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”

działając w imieniu: …………………………………………………………………………………………………………………………….

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

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………….. dnia__…………………………………..

…………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 4.

(nazwa Wykonawcy)

INFORMACJA WYKONAWCY 
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa prawego wału p. 
powodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,  gm. Chełm Śląski, pow. 

bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”

działając w imieniu: …………………………………………………………………………………………………………………………….

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

ja:
....................................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. d ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuję, że:

Wykonawca należy/nie należy* do grupy kapitałowej.
* niewłaściwe skreślić

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  zamieszczam  poniżej  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  (Wykonawca  nie  
należący do grupy kapitałowej przekreśla poniższe rubryki).

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

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

Miejscowość  i data  ........................................
                             

.................................................................................
           (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

                                                                      do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 5.

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  pozwalającej  na  realizację  inwestycji  w 
zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa prawego wału p. powodziowego rzeki Przemszy 
w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,  gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”

przedkładamy wykaz usług w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  

ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których 

opis został zamieszczony w SIWZ:

Lp
.

Nazwa i adres odbiorcy usług Przedmiot zamówienia

Wartość 
usług 
brutto 
(PLN)

Początek
dzień 

/miesiąc 
/rok

Koniec
dzień 

/miesiąc
/rok

1 3 4 5 6 7

1

2

Załączniki:
Dowody dotyczące usług, określające, czy usługi te zostały lub są wykonywane należycie

Uwaga:
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie;
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).
Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. 7.2.2. IDW, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte 
wykonanie usług, określone w § 1 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

2) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
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ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

…………………………….. dnia …………………………………..

…………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 6.

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ 
UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa prawego wału p. powodziowego rzeki 
Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,  gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński,  
woj. śląskie”

przedkładamy wykaz osób,  które  będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia,  w celu  oceny spełniania  przez  

Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do 

należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w SIWZ:

Lp
.

Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe, 
wykształcenie Doświadczenie Zakres powierzonych 

czynności
Podstawa 

dysponowania

1 2 3 4 5 6
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1

2

3

4

……………………………….. dnia__…………………………………..

…………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr 7.

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU 
UPRAWNIEŃ

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa prawego wału p. powodziowego rzeki 
Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski,  gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński,  
woj. śląskie”

Oświadczam/y, że osoby i podmioty, wymienione w załączniku nr 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

……………………………….. dnia__…………………………………..

…………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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      Załącznik nr 8
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu.....................w.....................pomiędzy:

Gminą Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41- 403 Chełm Śląski, NIP: 222-00-24-015, Regon: 272593348, 
reprezentowanym przez:

Wójta Gminy

zwanym dalej „ Zamawiającym”,

a  ...........................................................................................................................................................................  
-  sąd  rejestrowy,  numer  rejestru,  kapitał zakładowy  – w  przypadku  spółki  z  o.o.,  akcyjnej,  spółki  jawnej 
……………………………………………………………………. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
lub-numer  i  miejsce  wpisu  do ewidencji  działalności  gospodarczej  -w  przypadku  osób fizycznych  prowadzących 
działalnoś
 gospodarczą  ……………………………………………………….…………………….  zwanym  dalej  „Wykonawcą” z  siedzibą 
w  ..........................................................................................................................................................................  ,  
reprezentowanym  przez:  ………………….......................................................................................................................... 
NIP:  ......................................................................................  REGON:  …………..................................................... 
Rachunek bankowy: .............................................. nr: ............................................................. została zawarta umowa 
o następującej treści:

§1
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 
2013r. poz. 907 z późn. zm.).

§2
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta i inne dokumenty stanowią integralną część umowy. 

§3
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać : „ Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciw powodziowych pn. „Budowa 
prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km. 4 + 757 – 6+ 652 w miejscowości Chełm Śląski , gm 
Chełm Śląski  , pow. bieruńsko – lędziński  ,woj. śląskie  ”.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji, która będzie 
prowadzona na podstawie wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Prace projektowe określone w ust. 1 należy sporządzi
4.  zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, z przepisami Prawa budowlanego i aktualnie obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi tego typu inwestycji. Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzenia. Sprawdzenie prawidłowości 
dokumentacji Wykonawca dokonuje własnym kosztem i staraniem.

5. Prace projektowe winny być na etapie opracowania konsultowane i uzgadniane przez Wykonawcę z 
Zamawiającym. W tym celu Zamawiający wyznacza i jednocześnie upoważnia niżej wymienione osoby:

1) ……. …………………………………
2)  ……………………………………….

6. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej określony został SIWZ  stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami. 
2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac 

projektowych będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych 
oraz na poprawną ich jakość. 

3. Wszelkie dokumenty inne niż określone w ust.2 Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt. 
4. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w 

całości lub w części osobom trzecim. 
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5. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

§5
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych 
podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie wykonanej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej, podczas pełnienia nadzoru autorskiego.

§6
1. Strony dopuszczają częściowy sposób regulowania należności : 

1) Po wykonaniu części dokumentacji , Wykonawca sporządzi protokół zaawansowania prac w uzgodnieniu 
z Zamawiającym . Zatwierdzony przez osobę wskazaną w  §3 ust. 4 pkt 1 protokół stanowił będzie 
podstawę do wystawienia rachunku   przez Wykonawcę za wykonaną część dokumentacji.

2) Rozliczenia częściowe nie mogą przekraczać 70 % wartości umowy.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się termin podpisania przez Zamawiającego protokołów 

zdawczo-odbiorczych, potwierdzających bez uwag zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w ust.1 
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową i inne dokumenty do siedziby 

Zamawiającego. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym w siedzibie 
Zamawiającego w ilości określonej w SIWZ  oraz w formie elektronicznej na nośniku DVD*/CD*. 

4. Odbiór przedmiotu umowy w formie i ilości o której mowa w ust.3 umowy będzie potwierdzony w terminie 2 dni 
roboczych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie protokołu 
przekazania, który poświadcza wyłącznie stan ilościowy. 

5. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości 
przekazanej dokumentacji. O zauważonych wadach Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie 
14 dni od daty ich ujawnienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni na przekazane uwagi 
Zamawiającego na każdym etapie sprawdzania dokumentacji.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach w dokumentacji w każdym czasie. 

7. W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca Zamawiający 
jest uprawniony do żądania: 

1) poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji (w razie stwierdzenia wad 
lub usterek, których usuniecie jest możliwe), 

2) obniżenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej (w razie stwierdzenia 
wad, których usunięcie nie jest możliwe). 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność 
dokumentacji projektowej ze względu na cel oznaczony w niniejszej umowie na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

9. Wykonawca po dokonaniu poprawek przekaże poprawioną dokumentację projektową Zamawiającemu do 
ponownego sprawdzenia. 

10. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub 
usterek leżały po stronie Wykonawcy. 

11. Po otrzymaniu kompletu opracowań, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający potwierdzi 
protokół zdawczo – odbiorczy. 

§7
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w §3 ust.1  Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej kwocie ............................. zł brutto (słownie: .................................... złotych ............../100), 
wynikające z oferty Wykonawcy, które składa się z: 
-wartości netto ..................................... zł (słownie: ..............................złotych ..../100 ) 
-podatku VAT = ........... % ................ zł (słownie: .............................. złotych ..../100) 

2. W ramach ww. wynagrodzenia mieści się również zapewnienie funkcji nadzoru autorskiego określonej w § 3 
ust.2 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy 
następować będą w następujący sposób:

1) W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonany przez 
Podwykonawców, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę lub 
dalszym Podwykonawcą w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych 
potwierdzonych przez Inwestora, Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2) Zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy.
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3) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego 
środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię 
potwierdzonego przez Bank przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur 
częściowych, albo przedłoży oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że 
należności wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane; 

4) W przypadku nie dostarczenia w ww.  terminie przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez 
Bank przelewu, albo oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z następnej 
faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt. 3;

5) W przypadku faktur końcowych z których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom , Wykonawca w terminie dziesięciu dnia przed 
upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, złoży kserokopię potwierdzone 
przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców , albo 
złoży oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności z tytułu 
zrealizowanych przez nich  części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania 
przez Wykonawcę ww dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktur końcowych wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom , do momentu spełnienia tego warunku.

4. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 4 i 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek 
z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z 
nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążą Wykonawcę.

§8
1. Na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy i 

pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy o którym mowa 
w §3 ust.1 

2. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku wystawionych prawidłowo po podpisaniu 
protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w §6 ust.2.

3. Płatnikiem wynagrodzenia będzie Gmina Chełm Śląski
4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

§ 9
1. W przypadku zwłoki wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2 umowy, należnego za odpowiedni 
etap (jeżeli występuje) realizacji umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad lub braków przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto , określonego w § 7 ust. 2 należnego za etap (jeżeli występuje) na 
którym powstała dokumentacja projektowa obarczona wadami lub brakami za każdy dzień zwłoki w usunięciu 
wad liczonej od upływu dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 7 ust. 1. 

4. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1,2 i 3. 
5. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową i nie uzupełnieniu jej przez 

Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w 
całości pokryje Wykonawca. 

6. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 
§ 10
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:
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1) odebrać wykonany przedmiot umowy do dnia odstąpienia,
2) zapłacić za wykonany przedmiot umowy do dnia odstąpienia, chyba, że Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, 

co do jakości wykonanych w ramach umowy prac.

§ 11
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres 5 lat. 
2. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru dokumentacji projektowej 

(podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dla ostatniego etapu (jeżeli występuje). 
3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji 

projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek 
opracowania projektowego lub jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 
reklamował wadę dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 

6. Wszelkie konsekwencje błędów projektowych zawinionych przez Wykonawcę w tym również finansowe ponosi 
Wykonawca także na etapie realizacji inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej 
wykonanej przez Wykonawcę. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, przy czym strony postanawiają 
rozszerzyć okres rękojmi na okres 5 lat, który rozpoczyna bieg po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dla 
ostatniego etapu. (jeżeli występują etapy). 

§12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron w postaci 

pisemnej, w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 
2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust.1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany treści 

umowy w następującym zakresie: 
1) zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub (CEIDG) w trakcie realizacji 

zamówienia, 
2) zmiany kont bankowych, 
3)  wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
4) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot  umowy, cena brutto 

określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po  wprowadzeniu zmienionej stawki 
podatku od towarów i usług ulegnie odpowiedniej   zmianie, w taki sposób, aby wynikająca z umowy 
cena netto pozostała niezmieniona, 

5) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy lub po jej podpisaniu, 
6) zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dopuszcza się możliwość wprowadzenia 

innych, nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy 

3. Zmiana terminów wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy. 

§13
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli: 

1) Jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy okres   14  dni. 
2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z jej  postanowieniami. 
3) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z niniejszej 

Umowy.
4) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 

145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.).

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie do 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia. 
3. Niezależnie od zapisów w §12 ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. 
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§14
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 
przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych przysługujących Wykonawcy na podstawie 
niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 
roszczeń zaległe odsetki – art. 509 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. 

§ 15
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w 
celu wykonania niniejszej umowy. 

2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej Umowy będą 
sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem 
poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane faksem na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony 
albo na taki inny adres, numer faksu , o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony 
uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane faksem zostaną niezwłocznie sporządzane na 
piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub 
przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, 
o której Strona taka nie zawiadomiła. 

1) adres Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………… lub faksem na nr 
…………………………………………………. …………………………………………………….

2) adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………lub faksem na nr: 
……………………………. …………………………………………………….

3) lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę. 
3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą 

doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych faksem doręczenia uważa się za dokonane z chwilą 
potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez 
Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron 
może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej. 

4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej 
umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za 
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub faksu, powiadomi ona o tym 
fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W 
przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie 
uważane za doręczone. 

6. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest 
…………………………………………………………………………. 

7. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest 
…………………………………………………………………………………………….. 

§ 16
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie 

naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac, o których 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił 
żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z 
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań 
prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości 
przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający 
poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa 
autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w 
ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego 
wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą 
potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego 
protokołów odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji: 
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1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania 
i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie 
przedmiot Umowy ma spełniać, 

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne 
zmiany), 

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 
4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 
5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 
6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 
7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie, 
8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci  oryginalnej, bądź w 

postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie, 
11) wystawianie,
12) wyświetlanie.

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich 
praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie. 

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, 
czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i 
modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu 
autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalony przedmiot umowy jedynie do celów własnej dokumentacji 
i prezentacji własnych dokonań. 

8. Wraz z oddaniem przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie opracowania 
publiczności. 

9. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza 
utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

§17
1. Wykonawca może w celu realizacji Umowy zatrudnić Podwykonawców i wyrazić zgodę na zatrudnienie dalszych  

Podwykonawców.
2. Wykonawca  może  powierzyć  do  realizacji  Podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom  tylko  te  części 

zamówienia, które wskazał w swojej ofercie, tj:
a. ……………………..
b. ……………………..

3. Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  działania  lub  uchybienia  każdego  Podwykonawcy,  dalszego 
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

4. 2W przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum (podmiot wspólny):
a. umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum;
b. każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum 

wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
5. Projekty umów i umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami przedkładane Inwestorowi muszą być 

sporządzone na piśmie w języku polskim pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców  tak aby realizacja Umowy 

przebiegała bez zakłóceń. 
7. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu  
Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy usługi.

2 O ile dotyczy.

30



8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  upzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż 
proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Niewypełnienie  przez  Wykonawcę  obowiązków  określonych  w  niniejszym  paragrafie  stanowi  podstawę  do 
natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Inwestora lub 
żądania  od  Wykonawcy  usunięcia  przedmiotowego  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy.  Niniejsze 
postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Inwestora określonych w Umowie.

§18
1. Inwestor  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub 

dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Inwestora  umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Inwestorowi  
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub  
dalszemu Podwykonawcy.

4. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczna jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
5. Przed  dokonaniem bezpośredniej  zapłaty  Inwestor  wezwie  Wykonawcę  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  od  

otrzymania  wezwania  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Inwestor może:
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b. złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub 

dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c. dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Inwestor potrąca 
kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  lub  z  wszelkich  wierzytelności 
Wykonawcy względem Inwestora,

8. Po dokonaniu zapłaty przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  Wykonawca nie 
będzie uprawniony do powoływania się wobec Inwestora na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, o których Inwestor nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania 
wezwania opisanego powyżej
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§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§20
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają rozstrzygnięciom sądom 
powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§21
Integralną część umowy stanowią:
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia
- oferta wykonawcy
które stanowią uszczegółowienie umowy, o ile umowa nie reguluje danego zagadnienia.

                                                                        
§22
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY                                                                       

32


	FORMULARZ OFERTOWY

