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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA USŁUGI 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

NA 

 

Sporządzenie  jednego projektu decyzji o warunkach  zabudowy na podstawie złożonego 
wniosku  z dnia 27.09.2012r.  (uzupełnionego dnia 15.10.2012r.) ” 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  

poniżej 200 000 euro  

 
 
 

 

 
 

ZATWIERDZAM 
/podpis i pieczęć na oryginale/ 

 
...………………………. 

 

 
Ostróda, dnia 22 maja   2013  r. 
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Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostróda 
REGON:   510743255 
NIP:     741-20-90-157 
Miejscowość                14-100 Ostróda 
Adres:    ul. Jana III Sobieskiego 1  
Strona internetowa:  www.bip.gminaostroda.pl 
Godziny urzędowania: 7.30-15.30 
Tel./fax.:    89 676 07 80/ 89 676 07 90 
 
 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
 

Urząd Gminy Ostróda 
ul. Jana III Sobieskiego 1 

14-100 Ostróda 
 

znak postępowania: ZP.271.5.2013 
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Rozdział 1.     Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, 

w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych nr  202670 dnia 24 maja  2013r. 

 strona internetowa Zamawiającego – www. bip.gminaostroda.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy na 

podstawie złożonego dnia 27.09.2012 r. wniosku o ustalenie warunków zabudowy 

(uzupełnionego dnia 15.10.2012 r.- do wglądu w siedzibie Zamawiającego) dla inwestycji 

polegającej na budowie:  

 hotelu o wymiarach ok. 120m x 30m ( parter, 2 piętra i poddasze  użytkowe), 

konstrukcja murowana. W obiekcie znajdować się będą między innymi pokoje hotelowe,  

sale konferencyjne, bankietowe, baseny, sauny, gabinety masażu i odnowy, wanny z 

hydromasażem na zewnątrz i wewnątrz budynku itp., część rekreacyjna. 

 Basenu zewnętrznego o wymiarach ok. 15 m x 30 m x 1,5 m. 

 Strefy aktywnego wypoczynku - Boiska do gry: w siatkówkę, koszykówkę, korty 

tenisowe i inne, plac zabaw. 

 Budynku wypożyczalni sprzętu pływającego o wymiarach ok. 15 m x 20 m -  konstrukcja 

murowano – drewniana. 

 Wiaty grillowej o powierzchni około 300 m2 -  konstrukcja murowano – drewniana. 

 Parkingu  dla około 50 pojazdów. 

 Budynku kotłowni o wymiarach  ok. 10 m x 10 m – konstrukcja murowana.  

 Ciągów komunikacyjnych dla ruchu kołowego oraz ruchu pieszych, parkingi 

organizowane na całym terenie ośrodka będą jako utwardzone szczelnie lub 

przepuszczalnie.  

http://www.pansa.pl/
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Obiekty będą wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą, telefoniczną 

itp. Obiekty o konstrukcji murowanej i murowano – drewnianej. Zaopatrzenie w wodę z sieci 

wiejskiej, ścieki do kanalizacji zbiorczej,  ogrzewanie c.o. – własna kotłownia. Własna kotłownia 

będzie opalana: biomasą, peletem, brykietem, ekogroszkiem ewentualnie będą zastosowane 

pompy ciepła jako energia cieplna. Przewiduje się montaż do ogrzewania wody użytkowej 

kolektorów słonecznych (do ustalenia na etapie projektu budowlanego). 

 

Dla przedmiotowej inwestycji w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego 

został przygotowany przez urbanistę negatywny projekt decyzji o warunkach zabudowy. 

Dodatkowo uzyskano przeciwstawną opinię innego urbanisty, z której to wynika, iż nie ma 

przesłanek do wydania decyzji odmownej. Na podstawie przygotowanego projektu Wójt Gminy 

Ostróda wydał decyzję negatywną, od której wnioskodawca wniósł odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Rozpatrując sprawę Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Elblągu uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do 

ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zalecając organowi pierwszej instancji 

przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, a jeżeli nie przyniesie ona rezultatu wyłonienie 

trzeciego niezależnego urbanisty. 

Projekt decyzji, analiz oraz załączniki graficzne muszą być opracowane w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami w szczególności z: 

 ustawą z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 201 poz..647 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 

terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 164 poz. 1588), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589)  

kod CPV- 71.41.00.00-5 

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie  21 dni od podpisania umowy.  
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Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

   oceny spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym 

zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:  

- osobą, która jest członkiem izby samorządu zawodowego urbanistów lub 

architektów.  

 

  d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) 

winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(składających ofertę wspólną). 

 

 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 

 

1. W celu oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, Wykonawcy przedkładają: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 

określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do 

SIWZ.  
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 

złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, lub 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, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy 

z Wykonawców oddzielnie. 

4)    wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały 

udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. 

c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ 

      5) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia. 

 

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3)  SIWZ 

składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3.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. 2  

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sadowym, 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. – wystawione odpowiednio 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu 
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wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ). 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp  polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 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 wykonywaniu 

zamówienia. 

5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6.Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na 

maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

8.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

9.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 

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 2013r. poz.231) 

 

 

 

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów; 
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4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 

żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

Rozdział 6a. Inne dokumenty,  które należy dołączyć do oferty 

 

Do wypełnionego formularza ofertowego należy ponadto dołączyć: 

1. Parafowany wzór umowy 

2. W przypadku gdy wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że należy do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)  dołącza do oferty 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej 

notarialnie 

 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 

uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 

 faksem (nr 89 676 07 90)  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu  – każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, ) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. 

We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  
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2) nr telefonu i faksu,  

3) znak postępowania – ZP.271.5.2013 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją także 

odebrać w siedzibie Zamawiającego  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój 304, II 

Piętro, w godzinach urzędowania Zamawiającego. 

 

 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

Rozdział 9.  Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. 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 jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

http://www.bip.gminaostroda.pl/
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Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

Sporządzenie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonego 

wniosku z dnia 27.09.2012 (uzupełnionego dnia 15.10.2012r.)  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

                                                                                   5.06.2013r. godz. 10.30 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 

umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 

posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 
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d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji  

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 

 

 

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , pokój nr 

202 (I piętro, sekretariat), w terminie do dnia 5 czerwca 2013  roku, godz. 10.00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 

Ostróda , sala sesyjna 3 piętro dnia  5 czerwca 2013  roku, godz. 10.30  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 

ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10.30  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” – (zał. nr 4 do SIWZ). 
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2. Cena przedstawiona w formularzu ofertowym będzie ceną podaną w wymiarze netto, brutto 

oraz z wyliczonym przez Wykonawcę podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

na dzień składania ofert. 

3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 

4. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej SIWZ  przy zastosowaniu wymogów w niej określonych.  

5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach,  

w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób 

oferta zostanie odrzucona. 

 

 

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 

 

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 


 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp. 
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2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

 

 

Rozdział 15.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ.  

Uwaga – w Załączniku Nr 5  zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane 

 w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

Rozdział 16.  Inne informacje 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) Udzielania zamówień uzupełniających 

3) zawarcia umowy ramowej, 

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

 

 

Rozdział 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   

 

 

 

Rozdział 18.  Załączniki do SIWZ 

 

Załącznik Nr 1  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
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Załącznik Nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 3            Wykaz osób  

Załącznik Nr 4 Formularz oferty 

Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 
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Wykonawca/Wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 2 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na  ,,Sporządzenie  jednego projektu decyzji o warunkach  
zabudowy na podstawie złożonego wniosku z dnia 27.09.2012r. (uzupełnionego dnia 
15.10.2012r.)” 
 

 oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 
1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 
 
 
 
 

 
Załącznik Nr 2  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

   ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP  
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Wykonawca/wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 3 

 

 

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

,,Sporządzenie  jednego projektu decyzji o warunkach  zabudowy na podstawie złożonego 
wniosku z dnia 27.09.2012r. (uzupełnionego dnia 15.10.2012r.)” 

 
oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  
        z dnia   29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  
        poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 
       Wykonawca  

 

                                                           
3 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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…………. 
 

       
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1  ppkt.1 lit. c SIWZ. 

 
 
LP Nazwisko i imię Zakres i okres 

doświadczenia 

Opis posiadanych kwalifikacji 

zawodowych 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                ................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 
 
 

 

 

 

Załącznik Nr 4  WZÓR OFERTY  
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Wykonawca : 
 
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .............................................................................................  

Zarejestrowany adres Wykonawcy : ............................................................................................. 

Adres do korespondencji: .................................................................................................................. 
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......................................................................................................................................................................... 

Numer telefonu :......................... 

Numer Faxu : ............................... 

Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

 na  ,,Sporządzenie jednego  projektu  decyzji o warunkach zabudowy na podstawie 

złożonego wniosku z dnia 27.09.2012r. (uzupełnionego dnia 15.10.2012r.)”  

1. Oferuję  sporządzenie  projektu decyzji o warunkach zabudowy za cenę:        

         netto:              ................................................................. zł 

          podatek (VAT) ...............%, co stanowi ......................... zł   

          brutto:  ................................................................. zł 

         Słownie brutto ..............................................................................................................zł 

2. Zobowiązuję  się wykonać zamówienie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.  

2. Oświadczam, że  należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów1.   

3. Oświadczam, że akceptuję  termin płatności:  14 dni od daty wpływu faktury. 

4. Oświadczam, że zapoznałem / łam się z SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz   zdobyłem 

/ łam   konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że uważam się za związanego/ ną  z niniejszą ofertą oraz warunkami zawartymi  

w projekcie umowy i SIWZ oraz przez czas w nich wskazany. 

6.  Oświadczam,  że  akceptuję  projekt  umowy. 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
* niewłaściwe skreślić 
1w przypadku gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej przedkłada 
jednocześnie  do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 

Załącznik nr 4  do SIWZ  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA NR : …………………………….. 

 

Zawarta w dniu …………….. w …………………… 

pomiędzy: 

 

Gminą Ostróda, z siedzibą 

Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
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 REGON  510743255, NIP 741-20-90-157, 

Reprezentowaną przez: 

1. ..........................................................................  

Przy kontrasygnacie  ............................................................ 

Zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., 

Reprezentowanym/ą  przez: 

1. ………………………………….., 

Zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa o następującej treści:        

                     

 
§ 1. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie jednego projektu decyzji o warunkach 

zabudowy  na podstawie złożonego wniosku o warunkach zabudowy z dnia 
27.09.2012r.(uzupełnionego 15.10.2012r). 

2.  W ramach przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany w 
szczególności do: 

1) przeanalizowania wniosku zakwalifikowanego do wydania decyzji;  
2) sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy wraz z projektem analizy 

urbanistycznej oraz załącznikami graficznymi.  
3. Projekt decyzji, analiza oraz załączniki graficzne, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być 

opracowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności z: 

 ustawą z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2012 poz. .647 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr 164 poz. 1588), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589)  

   oraz muszą uwzględniać uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego projekt decyzji zostanie wydany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt decyzji winien być sporządzony  
z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. 

 
 

§ 2 
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1. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia strony ustalają na 21 dni od dnia podpisania 
umowy. 

2. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy  materiały niezbędne do 
opracowania projektu decyzji, tj.: mapy terenu, dla których opracowywany jest projekt 
oraz wniosek podmiotu występującego o wydanie decyzji, jak również umożliwi 
Wykonawcy zapoznanie się z aktami postępowania administracyjnego. Za termin 
złożenia projektu decyzji  uważa się dzień jego faktycznego złożenia w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. W przypadku otrzymania od Zamawiającego materiałów niekompletnych, Wykonawca – 
najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania materiałów – zobowiązany jest 
do wezwania Zamawiającego do ich uzupełnienia, ze wskazaniem braków. W takim 
wypadku, termin na wykonanie przedmiotu umowy biegnie na nowo od daty 
przekazania uzupełnień. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy, w terminie określonym w 
ust.1 po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania w formie papierowej                    
i elektronicznej na adres: rggip@gminaostroda.pl lub na nośniku cyfrowym. Z czynności 
odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić 
odbioru projektu decyzji do czasu usunięcia wad. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty 
przekazania  dokumentów do poprawienia. Termin, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, stosuje się również w przypadku ujawnienia się wady dokumentacji po 
dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.  

6. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przyjętych w projekcie decyzji 
rozwiązań, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania ich analizy oraz wprowadzenia 
ewentualnych poprawek lub uzupełnień  w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 
od daty przekazania materiałów. 

7. Projekt decyzji, który wymaga zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień właściwych 
organów (konserwator zabytków, zarządcy dróg itp.), będzie korygowany przez 
Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania 
takiego uzgodnienia. 

8. Koszty usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień ponosi Wykonawca. 
9. Projekt decyzji przedłożony Zamawiającemu powinien zawierać imię  

i nazwisko osoby go sporządzającej oraz numer wpisu na listę właściwej izby 
urbanistów albo architektów wraz z podaniem jej nazwy, a ponadto podpis tej osoby. 
Osoba, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dokona parafowania każdej strony 
projektu decyzji, przedłożonego Zamawiającemu. 

10. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do udziału w wizjach 
terenowych i rozprawach administracyjnych dotyczących postępowania o wydanie 
decyzji w razie konieczności.   

 
§ 3 

            

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie w wysokości  

       ..........zł brutto słownie: ........................złotych brutto  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie koszty 
związane z wykonaniem niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie nastąpi w oparciu o wystawiony przez Wykonawcę rachunek/fakturę. 
4. Rachunek/faktura wystawiony będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Gminę 

Ostróda na adres: ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda, NIP: 741-209-01-57 po 
sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu umowy.  
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5.  Zapłata rachunku/faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wpływu rachunku do siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 4. 
 

W przypadku, gdy decyzja zostanie uchylona przez organ wyższej instancji lub sąd 
administracyjny, Wykonawca ponownie przeanalizuje wniosek oraz sporządzi poprawiony 
projekt decyzji z uwzględnieniem ustaleń organu wyższej instancji lub sądu 
administracyjnego oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany również do udzielenia Zamawiającemu 
pomocy merytorycznej w toku postępowania odwoławczego lub sądowo-administracyjnego 
dotyczącego wydanej   decyzji, w tym w szczególności w zakresie odniesienia się do zarzutów 
dotyczących treści decyzji, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1  
 

 
§ 5. 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  - odstąpienie może nastąpić w ciągu 7 
dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1  powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 6. 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określoną w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
następnego od upływu terminu wyznaczonego w § 2 ust. 1 jako termin wykonania; 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w przekazanej dokumentacji - w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1,  za każdy dzień 
zwłoki, liczony od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego w § 2 ust. 5 
jako termin usunięcia wad; 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości  10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 3 ust.1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 
umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę 
naliczonych kar umownych. 

4. Wykonawca w związku z wykonaniem projektu decyzji ponosi odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną osobie trzeciej do wysokości kwoty roszczenia skierowanego przez 
tę osobę do Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i dokumentów 
przekazanych przez Zamawiającego, związanych z wykonaniem niniejszej umowy.  
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§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności w granicach unormowania 
zawartego w art. 144 Ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  ( Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm. ). 

2. Strony zastrzegają możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie planowania przestrzennego, 
mająca wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy. 

 
§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy pełni ......................................., a ze strony  
Zamawiającego  Artur  Lewartowski. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm. ), a w sprawach tam nie unormowanych przepisy ustawy z dnia 24.04.1964r. 
Kodeks Cywilny (Dz. U., Nr 16 poz. 93 ze zm.). 
       

§ 10 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, o każdej 
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć 
wpływ  na realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą 
obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.  
       

            § 11 

1. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć między stronami w związku z realizacją postanowień 
niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 

2. W razie braku możliwości porozumiewania się stron w terminie dłuższym niż 30 dni, 
     spór poddany zostanie rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby   
     Zamawiającego.      

             § 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden 
dla Wykonawca. 
 
 WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY:  

 
 

 


