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SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA    (SIWZ) -  usługi 

 
 
 

Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 

Zamawiający:   Gmina  Ostróda 
   reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda 
 
 
 

Siedziba Zamawiającego:  Urząd Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1 
     Tel. / faks (89) 676 07 80/(89)676 07 90  
 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury 
komunalnej terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi 
Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach 

projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. 
 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
 
Ostróda, dnia 29.06.2015r. 

 
 
 
 
 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i budżetu państwa 
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Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
Gmina  Ostróda, reprezentowana przez Wójta Gminy  Ostróda, 
Urząd Gminy w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,  
Tel. / faks (89) 676 07 80/(89)676 07 90  
 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U.2013.907 z późn. zm.; dalej: uPzp). 
 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny w 
ramach  Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę  z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego”. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w rozumieniu rozporządzenia 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129). 
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 
 
Część Nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu zabudowy 
mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo” 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz 
planem zagospodarowania terenu                             

          i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, 
2) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, dokumentacji      

geologicznej; dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: 
Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia; raportu oddziaływania na środowisko); dokumentacji związanej z 
uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego; wykonanie docelowej organizacji ruchu; specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich budowy dróg wraz            z uzbrojeniem obejmującym sieć wodociągową, sieć kanalizacji 
sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulic, zagospodarowanie zieleni (w tym inwentaryzacja 
istniejących drzew i krzewów; sporządzenie niezbędnych wykazów do wydania pozwoleń na wycinkę 
drzew i krzewów z oszacowaniem ilości i wartości drewna pozyskanego z wycinki), oraz przebudowy 
kolizji z istniejącymi sieciami, które będą znajdować się poza projektowaną jezdnią. Dokumentacja 
powinna obejmować obszar objęty MPZP oraz obszar niezbędny dla podłączenia projektowanego 
uzbrojenia do istniejącej infrastruktury komunalnej. 
 

2. Wymogi związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do oznakowania powstałych (wszystkich) w trakcie prac 

projektowych opracowań logotypami programu współfinansującego tj. Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Logotypy zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu 
wykonawcy, 

2) dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót budowlanych 
oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie uwzględniać będą etapowanie robót, które zostanie określone 
na wstępnym etapie projektowania,  

3) na etapie projektowania wykonawca zobowiązany jest uzgodnić  z Zamawiającym ostateczne rozwiązania 
projektowe,  
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4) projekty budowlane zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129), 

5) kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK) 
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 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 
dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).  
W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić etapowanie robót, zgodnie z pkt 2) oraz wyodrębnić 
poszczególne branże robót,  

6) przedmiar robót zostanie sporządzony w układzie specyfikacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129), 

7) gmina nie posiada mapy do celów projektowych - należy uwzględnić w cenie oferty, 
8) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty ująć inwentaryzację drzew i krzewów oraz przygotowanie 

wykazu drzew i krzewów do uzyskania zezwolenia na wycinkę. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów będzie należało do obowiązku Zamawiającego, 

9) w zakresie zamówienia należy ująć projekty przebudowy sieci gazowej, cieplnej i teletechnicznej, 
wodociągowej, deszczowej, sanitarnej, energetycznej, jeżeli wystąpi kolizja z istniejącymi sieciami. 

10) Zamawiający informuje, że nie posiada obecnie żadnych warunków technicznych. 
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 

a) wykonanie mapy do celów projektowych, 
b) uzyskanie warunków, uzgodnień od instytucji, służb oraz właścicieli (zarządzających), Zespół Uzgadniania 

Dokumentacji itd., 
c) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
d) sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli dotyczy). Zakres raportu zostanie określony na 

etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
e) wykonanie badań geologicznych niezbędnych do realizacji zadania, 
f) udzielanie pomocy Zamawiającemu (w razie starania się o dofinansowanie) przy sporządzaniu wniosku o 

dofinansowanie oraz wykonywanie uszczegółowień, korekt i zmian w zakresie wykonanych przez siebie 
opracowań na etapie składania wniosku przez Zamawiającego i weryfikacji opracowań przez instytucję 
dofinansowującą, 

g) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnianie dokumentacji w trakcie procedury wyłaniania 
wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w trakcie realizacji, 

h) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i ekspertyz w zakresie obowiązujących przepisów niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na budowę, 

4. Dokumentację należy opracować w następujących ilościach: 
1) koncepcja architektoniczna – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w 

formacie pdf., 
2) projekt zagospodarowania terenu – 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w 

formacie pdf. ,dwg., doc., 
3) branżowe projekty budowlane – każda branża po 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na 

płycie CD w formacie pdf., dwg., doc., 
4) branżowe projekty wykonawcze - Branżowe projekty budowlane – każda branża po 6 egz. w wersji 

papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie pdf., dwg., doc., 
5) kosztorys inwestorski dla wszystkich branż oraz ZZK - 2 egz. w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna na płycie CD w formacie pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym, 
6)   STWiOR  dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w 

formacie pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym, 
7)   przedmiary robót dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD 

w formacie pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym, 
8)   wnioski o wydanie decyzji oraz inne opracowania i załączniki w ilościach niezbędnych i wymagalnych 

przez instytucje i urzędy, 
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9)   oryginały uzgodnień i warunków powinny znajdować się w egz. nr 1 opracowań. 
 
 
Część nr 2 „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu części 
obrębu Kajkowo, Górka i Lipowiec” 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań   konstrukcyjno-materiałowych oraz 
planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu, 

2)  wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, dokumentacji geologicznej; 
dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: Karty 
Informacyjnej Przedsięwzięcia; raportu oddziaływania na środowisko); dokumentacji związanej z 
uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego; wykonanie docelowej organizacji ruchu; specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich budowy drogi wraz z odwodnieniem oraz uzbrojeniem obejmującym   sieć wodociągową,  
oświetlenie uliczne, oraz przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami, które będą znajdować się w strefie 
projektowania. Dokumentacja powinna obejmować obszar objęty MPZP wzdłuż drogi publicznej 4KD. 

       2.Wymogi związane z realizacją przedmiotu zamówienia : 
1) Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do oznakowania powstałych (wszystkich) w trakcie prac 

projektowych opracowań logotypami programu współfinansującego tj. Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Logotypy zostaną przekazane przez Zamawiającego 
wybranemu wykonawcy, 

2) dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie uwzględniać będą etapowanie robót, które 
zostanie określone na wstępnym etapie projektowania,  

3) Na etapie projektowania wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiający ostateczne rozwiązania 
projektowe,  

4) Projekty budowlane zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129), 

5) kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku 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 dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).  

  W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić etapowanie robót, zgodnie  z   pkt 2) oraz wyodrębnić 
poszczególne branże robót,  

6) przedmiar robót zostanie sporządzony w układzie specyfikacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129), 

7) gmina nie posiada mapy do celów projektowych - należy uwzględnić w cenie oferty, 
8) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty ująć inwentaryzację drzew i krzewów oraz przygotowanie 

wykazu drzew i krzewów do uzyskania zezwolenia na wycinkę. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów będzie należało do obowiązku Zamawiającego, 

9) W zakresie zamówienia należy ująć projekty przebudowy sieci gazowej, cieplnej i teletechnicznej, 
wodociągowej, deszczowej, sanitarnej, energetycznej, jeżeli wystąpi kolizja z istniejącymi sieciami. 

10)  Zamawiający informuje, że nie posiada obecnie żadnych warunków  technicznych. 
       3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 

1) wykonanie mapy do celów projektowych, 

2) uzyskanie warunków, uzgodnień od instytucji, służb oraz właścicieli (zarządzających), Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji itd., 

3) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

4) sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli dotyczy). Zakres raportu zostanie 
określony na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
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5) wykonanie badań geologicznych niezbędnych do realizacji zadania, 

6) udzielanie pomocy Zamawiającemu (w razie starania się o dofinansowanie) przy sporządzaniu 
wniosku o dofinansowanie oraz wykonywanie uszczegółowień, korekt i zmian w zakresie wykonanych 
przez siebie opracowań na etapie składania wniosku przez Zamawiającego i weryfikacji opracowań 
przez instytucję dofinansowującą, 

7) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnianie dokumentacji w trakcie procedury wyłaniania 
wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w trakcie realizacji, 

8) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i ekspertyz w zakresie obowiązujących przepisów niezbędne 
do uzyskania pozwolenia na budowę, 

     4.Dokumentację należy opracować w następujących ilościach: 
        1)  koncepcja architektoniczna – 2 egz. w wersji papierowej + wersja  elektroniczna na płycie CD   
             w formacie pdf., 

  2)  projekt zagospodarowania terenu – 6 egz. w wersji papierowej + wersja  elektroniczna na płycie CD  
  w formacie pdf. ,dwg., doc., 

  3)  branżowe projekty budowlane – każda branża po 6 egz. w wersji papierowej   + wersja elektroniczna  
    na  płycie CD w formacie pdf., dwg., doc., 

 4)   branżowe projekty wykonawcze - Branżowe projekty budowlane – każda branża po 6 egz.  
      w wersji    papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie pdf., dwg., doc., 
 5)  kosztorys inwestorski dla wszystkich branż oraz ZZK - 2 egz. w wersji    papierowej  
      + wersja  elektroniczna na płycie CD w formacie pdf. oraz   formacie edytowalnym ogólnodostępnym, 

  6)  STWiOR  dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie 
        CD w  formacie pdf. oraz formacie edytowalnym  ogólnodostępnym, 
7)  przedmiary robót dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej + wersja  elektroniczna na  płycie 
     CD  w formacie pdf. oraz formacie edytowalnym   ogólnodostępnym, 

        8)  wnioski o wydanie decyzji oraz inne opracowania i załączniki w ilościach   niezbędnych 
     i  wymagalnych  przez instytucje i urzędy, 

        9)  oryginały uzgodnień i warunków powinny znajdować się w egz. nr 1 opracowań, 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
Dodatkowe przedmioty: 
71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów. 
 
Zamawiający  dopuszcza udzielanie Zamówień częściowych  

 
§ 4. Termin wykonania zamówienia- zgodnie z ofertą wykonawcy. Termin wykonania zamówienia stanowi 
jedno z kryteriów oceny ofert. Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia to 26.02.2016. 
Maksymalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia  31.03.2016r.   
 
§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Zamawiający nie opisuje warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Zamawiający nie opisuje warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3) Dysponowania potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Zamawiający nie opisuje warunków dotyczących dysponowania potencjałem technicznym. 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za świadczenie usług jn.: 
a) Projektant wiodący. Wskazana osoba musi posiadać:  

 uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
projektowania w specjalności  drogowej*, 

 doświadczenie w projektowaniu, co najmniej jednej usługi obejmującej zaprojektowanie budowy lub 
przebudowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną; 

b) Projektant branża sanitarna. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych*; 

c) Projektant branża elektryczna. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*; 
* lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, 

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, 
umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 
z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 

Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentu,  
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) siwz. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do siwz. Niewykazanie 
spełniania warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 uPzp. 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Zamawiający nie opisuje warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

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

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie  
z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że  
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
§ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), należy przedłożyć 
następujące dokumenty: 
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, należy przedłożyć: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2a do siwz); 
2) Aktualny odpisu 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 
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

3) 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; 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia 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; 

5) Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6) Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7) Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2a. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych 
osób lub przed notariuszem. 

2b. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 1-7 oraz 2a siwz. 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 siwz: 
a) pkt 2-4 i 6- 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; 
- 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;  

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
b) pkt 5 i 7- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 uPzp. 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwszy i trzeci oraz lit. b, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a 
tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 1 lit. a i b, 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. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, należy przedłożyć: 
a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy 

kapitałowej; lub 
b) informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (pkt 6 formularza ofertowego- załącznik 

nr 1 do siwz). 
5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

należy przedłożyć: nie dotyczy. 
6. Inne dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz). 
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- wykonawca 

winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się  
o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór 
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do siwz.  

4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał 
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 

7. W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa określone w § 6 siwz: 
1) ust. 1 oraz ust. 1 pkt 1 i 2- muszą poświadczać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w § 5 ust. 1, co najmniej przez jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez 
wszystkie te podmioty; 

2) ust. 2, 3, 4- składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
3) ust. 6 pkt 1,  wykonawcy występujący wspólnie przedkładają tylko raz. 
4) ust. 6 pkt 3, składa każdy podmiot, który ustanowił swojego pełnomocnika do występowania w niniejszym 

postępowaniu przetargowym, a który sam lub wspólnie z innymi wykonawcami ubiega się o udzielenie 
zamówienia. 

8. Oświadczenia wskazane w § 6 oraz dokument, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 1 muszą być złożone w formie 
oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 3 i 4 muszą być złożone w formie oryginału  
lub notarialnie potwierdzonej kopii. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1; ust. 2 pkt 2-7; ust. 2a oraz 
ust. 4 pkt 1; muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 3 należy złożyć odpowiednio. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów 
trzecich, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców lub podmiotów trzecich są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tych wykonawców lub podmioty trzecie. 

10. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i 

faksem z zastrzeżeniem wyjątków określonych w uPzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma 
pisemna. 

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
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4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym, upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. 
6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej. 
7. 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 jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie. 

8. Jeśli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji  
o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 

9. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian  
w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. 

10. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 9, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 
oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, z tym że termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany 
ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

11. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  
i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na 
której siwz została udostępniona. Postanowienia pkt 8 stosuje się odpowiednio. 

13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Inspektor ds. zamówień publicznych-  
Magdalena Wajdyk, tel. (89) 676 07 32. 

 
§ 8. Wymagania dotyczące wadium  
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  

Dla części I - 2700,00 PLN  
(słownie: dwa tysiące siedemset  złotych);  
Dla części II-   900,00PLN 
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.08.2015r.  do godz. 10:00 w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 
uPzp: 
1) w formie pieniądza: przelewem na konto: 

          Powiślański Bank    Spółdzielczy w Kwidzynie  Filia Ostróda  Nr  71 8300 0009 0000 1930  2000 0020 
Wadium musi się znajdować na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu  10.08.2015r. o godz. 10:00. 

2) w innych formach dopuszczonych uPzp (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których 
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 122 (parter). 
W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego 
zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp. 

2. Utrata wadium: 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  

o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, lub informacji o tym, że nie należy do 
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grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, 
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego  
w przypadku, gdy: 
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 
3. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane w § 10 ust. 8. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania przetargowego. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym będzie przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 1. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie  
z postanowieniami ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
§ 9. Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą ustala się na 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
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 możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub dwie części.  
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 
5. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone w § 6 siwz. 
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, uniemożliwiający 

wysunięcie się którejkolwiek kartki. 
7. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.  
z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób 
trwały. 

8. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej: 

 nazwą i adresem wykonawcy; 
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tytułem: „Oferta w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu 
części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny.” 
 
9. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę (osoby) 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych odpowiednio 
wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu trzeciego, zgodnie 
z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki. W przypadku 
pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści 
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. 
Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy   Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, I piętro sekretariat. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2015r. o godz. 10:00. 
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  10.08.2015r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego jw., III piętro sala 

sesyjna. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

7. Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek, Zamawiający niezwłocznie udzieli 
informacji, o których mowa w pkt 5 i 6. 

 
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca określi cenę za wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN).  
3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia 

realizacji usługi) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 z późn. 
zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia m.in.: koszty dojazdów, 
wizji, wypisów i wyrysów, dokumentacji zdjęciowej, mapy do celów projektowych, koszty uzyskania wszystkich 
warunków technicznych, uzgodnień (np. Zespół Uzgadniania Dokumentacji, konserwator zabytków), analiz, 
ekspertyz, opinii decyzji, udzielania wyjaśnień w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji 
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, praw autorskich, uzyskania decyzji środowiskowej, 
raportu środowiskowego itp., niezbędne koszty związane z opracowaniem dokumentacji, wykonania koncepcji 
oraz koszty innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie prace 
projektowe lub czynności wynikające z procedur określonych w obowiązujących przepisach prawa niezbędne 
do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, gdyż zadeklarowana cena nie będzie 
podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia. 

5. Ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 
8. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku od towarów i usług VAT, wymaga aneksu do 
umowy. 
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9. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie ofertowej podanej w formularzu 
ofertowym. 

 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryterium wyboru oferty:  

1) cena, znaczenie kryterium: 95 %; 
2) termin realizacji zamówienia, znaczenie kryterium: 5 %; 

2. Opis kryterium: 
1) kryterium cena: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje z najniższą cenę 

ofertową. 
kryterium: termin realizacji zamówienia: Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje 
najkrótszy termin realizacji zamówienia. Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia to 
26.02.2016r. Maksymalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia to 31.03.2016r. Jeżeli 
wykonawca nie określi w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że 
oferowany termin realizacji zamówienia to 31.03.2016r. 
3. Sposób oceny ofert: wg wzoru: 

1) w kryterium cena: 
oferta najtańsza 
oferta badana x 100,0 punktów x 95 % 
 

2) w kryterium termin realizacji zamówienia: 
 
Termin wykonania od 26 marzec  do 31 marzec 2016r. – 0  punktów* 

Termin wykonania 19 marzec  do 25 marzec 2016r. - 20 punktów 
Termin wykonania  od 12 marzec do 18 marzec 2016r. - 40 punktów 
Termin wykonania do 5 marzec do 11 marzec 2016r.- 60 punktów 
Termin wykonania od 27 luty  do 4 marzec  2016r. - 80 punktów 
Termin  wykonania 26 luty 2016r. - 100 punktów 

 
*Maksymalny  termin wykonania  jest punktowany zerową ilością punktów (0 punktów za kryterium „termin  
wykonania) 

 
ilość przyznanych punktów wg terminów wykonania  x 5% 
 

Liczba uzyskanych punktów w każdym z kryteriów jw. zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku. 
Jako najkorzystniejsza, zostanie wybrana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. 

 
§ 14. Badanie ofert- korekta omyłek 
1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie;1 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;2 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty3 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 
wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie 
uznana za skuteczną. 

 

                                                 
1 przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie 
wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona; 
2 przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny; 
3 przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez 
udziału wykonawcy w tej czynności 
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§ 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

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

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
4) terminie, określonym zgodnie z ust. 3, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
3. Zamawiającym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp, w terminie 

nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo 15 dni- jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu: 
1) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia; 

2) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego 
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi  
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób,  
o których mowa w siwz i które będą pełnić funkcję projektantów (w przypadku podmiotów krajowych, dla 
podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki 
obowiązek); 

 
§ 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
§ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego- wzór umowy (załącznik nr 3 do siwz). 
 
§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów uPzp. 

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

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. 
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 uPzp. 

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

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie  
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na 
stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI uPzp. 
 
 
 
Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 19. Opis części przedmiotu zamówienia-  Zamawiąjący dopuszcza składanie ofert częściowych. 
§ 20. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową- nie 
dotyczy. 
§ 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 
zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. 
§ 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe- nie dotyczy. 
§ 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 
Adres strony internetowej:www.gminaostroda.pl. 
§ 24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a wykonawcą 
Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
§ 25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej- nie dotyczy. 
§ 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 
uPzp. 
§ 27. Wymaganie z art. 29 ust. 4 uPzp. 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły 
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 uPzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie. 
§ 28. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowej części zamówienia, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 uPzp. 
 

        
 
Załączniki do siwz: 
1) Formularz ofertowy       1 egz. - załącznik nr 1 do siwz 
2) Formularz oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 uPzp   1 egz. - załącznik nr 2 do siwz 
3) Formularz oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 uPzp   1 egz. - załącznik nr 2a do siwz 
4) Wzór umowy        1 egz. - załącznik nr 3 do siwz 
5) Wykaz osób        1 egz. - załącznik nr 4 do siwz 
6) Oświadczenie, że osoby biorące udział w wykonaniu zamówienia posiadają  
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Wymagane uprawnienia                                                                                    1 egz. – załącznik nr 5 do siwz 
8)Wzór pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego                     1 egz. - załącznik nr 6 do siwz 
9) Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla Tyrowa                        1 egz.–załącznik nr 7  do siwz 
10) Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla Kajkowa                        1 egz.–załącznik nr 8  do siwz 
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nazwa wykonawcy 
siedziba wykonawcy 
 

O F E R T A 
 

Gmina  Ostróda 

Urząd Gminy Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 1 

14-100 Ostróda 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie w przetargu nieograniczonym, przekazanego  
do opublikowania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną, ogłoszonego  
na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu ................2015r., 
pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu 
zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka 
Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. 
 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę ryczałtową: 

Dla części I tj.  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu 

zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo”………………….. PLN brutto. 

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

...................................................................................................................................................... złotych brutto), 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
 
Dla części II tj.  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu 

części obrębu Kajkowo, Górka i Lipowiec”………………….. PLN brutto. 

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

...................................................................................................................................................... złotych brutto), 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
 
2. Termin realizacji zamówienia:  

1) dla części I „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu 
zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo”………………… 4. 
2) dla części II „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu 
części obrębu Kajkowo, Górka i Lipowiec”………………… 5. 
 

 
3. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w kwocie6:  

Dla części I 2700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)  

w dniu ……………… w formie …………………………………………………………………………………………… 

prosimy o zwrot wadium na konto: ……………………………………………………………………………………… 

Dla części II 900,00 PLN (słownie: dziewięćset  złotych)  

w dniu ……………… w formie …………………………………………………………………………………………… 

                                                 
4 W przypadku braku wskazania lub podania krótszego terminu niż minimalny określony postanowieniami siwz, Zamawiający przyjmie że 
wykonawca oferuje termin 26.02.2016r.. W przypadku podania terminu dłuższego  niż możliwy do zaoferowania zgodnie z 
postanowieniami siwz, Zamawiający przyjmie że wykonawca oferuje termin 31.03.2016r.. 
5 W przypadku braku wskazania lub podania krótszego terminu niż minimalny określony postanowieniami siwz, Zamawiający przyjmie że 
wykonawca oferuje termin 26.02.2016r. W przypadku podania terminu dłuższego niż możliwy do zaoferowania zgodnie z postanowieniami 
siwz, Zamawiający przyjmie że wykonawca oferuje termin 31.03.2016r. 
6 Jeśli wadium zostało wniesione w formie pieniądza (przelewem), Wykonawca podaje konto, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu 
wadium. 
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prosimy o zwrot wadium na konto: ……………………………………………………………………………………… 

 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 
 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 
 
6. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej7 
 
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego projekt 

umowy, w tym warunki płatności, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
……………………………………… 

(podpis osoby / osób upoważnionych) 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować przy udziale podwykonawstwa8:  

Nazwa (firma) podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b uPzp 

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom 

  

  

 
 
9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
8) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
9) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
10) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisano: 
 

………………………………………………… 
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
……………………………………………… 

(adres) 

 
…………………………, dnia ……………… 
 

 
 

                                                 
7 Jeśli wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wykreślić pkt 6 formularza ofertowego i załączyć do oferty listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 1 siwz. 
8 Zamawiający, zgodnie z art. 36b uPzp, żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, lub 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. 
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załącznik nr 2 do siwz 
 

OŚWIADCZENIE 
 

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 
 
 
Nazwa oferenta:  …………………………………………………………… 

Adres oferenta  …………………………………………………………… 

Kod pocztowy  …………………………………………………………… 

Nr telefonu  …………………………………………………………… 

Nr fax   …………………………………………………………… 

Internet:   …………………………………………………………… 

E-mail:   …………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że spełniam(-y) warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 

………………………………………………… 
podpis osoby (osób) uprawnionej 

 
 
 
 
 
……………………………… dnia ………………………… r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

załącznik nr 2a do siwz 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W trybie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 
 
Nazwa oferenta:  …………………………………………………………… 

Adres oferenta  …………………………………………………………… 

Kod pocztowy  …………………………………………………………… 

Nr telefonu  …………………………………………………………… 

Nr fax   …………………………………………………………… 

Internet:   …………………………………………………………… 

E-mail:   …………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że nie podlegam(-y) wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek 

określonych w art. 24 ust. 1 powołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 

……………………………………………… 
Podpis osoby (osób) uprawnionej 

 
 
…………………………, dnia ……………………… r. 
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załącznik nr 3 do siwz 
 

Wzór umowy 
 
zawarta w dniu ……………………………….. w ………………………. 
w ramach realizacji Projektu ……………………………………………………………  
(zwanego dalej „Projektem”) 
 
pomiędzy: 
Gminą  Ostróda z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,  
NIP: 741-20-90-157, , reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Ostróda- Bogusława Fijasa 
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Teresy Ołowskiej 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a …………………………………………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą  

na podstawie wpisu do …………………………………………………………, pod nr ……………, pod nazwą 
……………………………………………, z siedzibą ……………………………………, NIP: ………………………, 
REGON: ………………………, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą, 
 
wspólnie zwanych dalej „Stronami”.  
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury 
komunalnej terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu 
Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. 
 
Część Nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu zabudowy 

mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo” 

lub 

Część nr 2 „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu części 

obrębu Kajkowo, Górka i Lipowiec” 

 została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej „umową”): 
 
 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową dotyczącej uzbrojenia 
terenów inwestycyjnych, zwanej w dalszej części umowy „przedmiotem umowy” lub „dokumentacją projektową”. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

a/ 
1)  koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych 

      oraz planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu 

2) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, dokumentacji  geologicznej; dokumentacji  

związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia; raportu oddziaływania na środowisko); dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia 

wodno-prawnego; wykonanie docelowej organizacji ruchu; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich budowy dróg wraz z 

uzbrojeniem obejmującym sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, 
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oświetlenie ulic, zagospodarowanie zieleni (w tym inwentaryzacja istniejących drzew i krzewów; 

sporządzenie niezbędnych wykazów do wydania pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów z oszacowaniem 

ilości i wartości drewna pozyskanego z wycinki), oraz przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami, które będą 

znajdować się poza projektowaną jezdnią. Dokumentacja powinna obejmować obszar objęty MPZP oraz 

obszar niezbędny dla podłączenia projektowanego uzbrojenia do istniejącej infrastruktury komunalnej. 

lub 

 

      b/ 

1) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz 
planem zagospodarowania terenu i  przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu 

2)  wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, dokumentacji geologicznej; 

dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: Karty 

Informacyjnej Przedsięwzięcia; raportu oddziaływania na środowisko); dokumentacji związanej z 

uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego; wykonanie docelowej organizacji ruchu; specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysów 

inwestorskich budowy drogi wraz z odwodnieniem oraz uzbrojeniem obejmującym oświetlenie uliczne, 

oraz przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami, które będą znajdować się w strefie projektowania. 

Dokumentacja powinna obejmować obszar objęty MPZP wzdłuż drogi publicznej 4KD. 

 
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 musi być wykonany zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129). 

4. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami przetargu określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą oraz będzie zawierać wszelkie uzgodnienia  
i opinie. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

5. Dokumentacja, o której mowa w ust.1 składać się będzie z: 
1) Koncepcji- 2 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie *.pdf- 1 egz.; 
2) Dokumentacji budowlanej- projekt budowlany, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.)- 6 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD 
wersja elektroniczna w formacie- *.dwg (lub w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty) i 
*.pdf- 1 egz. Wersja elektroniczna w swoje zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem 
zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków. Na przedmiotową dokumentację 
składać się będzie w szczególności:  
a) projekt branży drogowej wraz z zatwierdzoną przez właściwy organ organizacją ruchu na bazie 

aktualnej mapy do celów projektowych (wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po 
stronie Wykonawcy dokumentacji)  

b) projekt sieci kanalizacji deszczowej, [ cz. 2 zamówienia – uzależnione od wyboru rozwiązania 
odwodnienia] 

c) projekt sieci kanalizacji sanitarnej, [nie dotyczy cz. 2 zamówienia] 
d) projekt sieci wodociągowej, 
e) projekt instalacji i sieci oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i wyposażeniem,  
f) projekt zagospodarowania zieleni. 

3) Dokumentacji wykonawczej- 6 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie- 
*.dwg (lub w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty) i *.pdf- 1 egz., wersja elektroniczna  
w swoje zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności 
ułożenia dokumentów oraz rysunków. Dokumentacja ma być wykonana w zakresie podanym jak dla 
dokumentacji budowlanej (pkt 2 lit. a-f). 

4) Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia)- 4 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie- 
*.rtf lub *.doc- 1 egz.. Karta powinna być opracowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
5) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- 2 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.doc lub *.rtf- 1 egz. wszystkich branż 
występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych,  

6) Przedmiaru robót- 3 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.pdf  
i *.xls- 1 egz. wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych, oraz 
wyposażenia. 

7) Kosztorysu inwestorskiego- 3 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie 
oprogramowania, w jakim wykonano kosztorysy i formacie *.xls- 1 egz. wszystkich branż występujących  
w przedmiotowych opracowaniach projektowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów 
niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

8) Dokumentacja, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary Wykonawca przygotuje w podziale na etapy 
robót, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym po sporządzeniu koncepcji. 

6. Przedmiot umowy obejmuje także: 
a) Wykonanie mapy do celów projektowych. 
b) Uzyskanie warunków, uzgodnień od instytucji, służb oraz właścicieli (zarządzających),  

          Zespół  Uzgadniania Dokumentacji itd. 
c) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
d) Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli dotyczy). Zakres raportu 

          zostanie określony na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
e) Wykonanie badań geologicznych niezbędnych do realizacji zadania. 
f) Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnianie dokumentacji w trakcie procedury  

          wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji oraz 
          w trakcie realizacji. 

g) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i ekspertyz w zakresie obowiązujących przepisów 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

7. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiający ostateczne rozwiązania 
projektowe. 

8. Dokumentacja ma zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz ma być opatrzona klauzula o kompletności i 
przydatności  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

9. Dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji 
międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji 
przedmiotu umowy. 

10. Dokumentacja ma zostać sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz 
dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji 
międzybranżowej. 

11. W projektach wykonawczych Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz 
obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentacja 
ma być opracowana w sposób czytelny, z wyłączeniem opisów ręcznych. 

12. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń (w opisie, na rysunkach, w kosztorysach, przedmiarach) 
za pomocą parametrów, cech technicznych, tzn. bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub 
urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub 
urządzeń oraz użycie sformułowania „lub równoważny”. Pod pojęciem „parametry” rozumie się 
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo  
i wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom  
w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

13. W przypadku opisania przez Wykonawcę proponowanych materiałów i urządzeń (w opisie, na rysunkach,  
w kosztorysach, przedmiarach) w sposób niezgodny z postanowieniami ust. 12, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu odszkodowanie z tego tytułu w przypadku otrzymania korekty dofinansowania za 
sporządzony w dokumentacji niezgodny z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych opis materiałów  
i urządzeń w dokumentacji, do wysokości korekty otrzymanej z tego tytułu. 
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14. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 i budżetu państwa. 

 
§ 2. Termin wykonania zamówienia 

Strony ustalają że termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi ………….......................... 
 

§ 3. Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji. 
2) Uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 
3) Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów, cech technicznych, tzn. bez 

wskazywania znaków towarach, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do podania, co 
najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń oraz użycie sformułowania „lub równoważny” 
(zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

4) Wykonania dokumentacji, która będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 
widzenia realizacji przedmiotu objętego projektem. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji 

5) Sprawdzenia opracowanej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,  
(m.in. techniczno-budowlanymi, polskimi normami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane do projektowania oraz zapewnienie weryfikacji między branżowej i potwierdzenie tego faktu 
stosownym oświadczeniem. 

6) Współdziałania na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględnianie jego uwag i spostrzeżeń. 
7) Niewykorzystywania otrzymanych materiałów w celu innym niż określony w umowie oraz nie 

udostępniania ich osobom trzecim. 
8) Ponoszenia odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 
9) Udzielania wyjaśnień w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie 

opracowanej dokumentacji oraz w trakcie realizacji. 
10) Wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. 

11) Konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na 
koszt inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,  

12) Wykonania prac projektowych nieobjętych niniejszym przetargiem, których konieczności wykonania nie 
można było przewidzieć, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 
zamówienia. 

13) Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia 
przez Zamawiającego 

14) Uzupełniania i poprawienia dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy wg zaleceń jednostek 
opiniujących i uzgadniających, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania 

3. Opracowanie projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy zostanie naniesione na kopiach map 
sytuacyjno-wysokościowych, których oryginały po zakończeniu realizacji umowy wraz z kompletem 
protokolarnie przekazanej dokumentacji zostaną przekazane Zamawiającemu. 

 
§ 4. Odbiory 

1. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pisemnym 
oświadczeniem, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz, że 
wykonana została zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.  

2. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.  
3. Przekazywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w ilości i terminach określonych w  niniejszej 

umowie.  
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4. Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, 
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę protokołem zdawczo-odbiorczym 
koncepcji, dokumentacji projektowej, oceni kompletność dokumentacji i przekaże Wykonawcy opinię, 
zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad lub 
braków. W przypadku stwierdzenia istotnych braków, Zamawiający może się wstrzymać z wypłatą 
wynagrodzenia do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub braków. W przypadku niewniesienia uwag  
w terminie jw. protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie dowód bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy. 

6. Strony ustalają, że niezależnie od postanowień ust. 5 Zamawiający może zgłosić braki i wady dokumentacji 
jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji. 

7. W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca,  
a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub wykonania dokumentacji 
uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca. 

8. W przypadku sytuacji określonej w ust. 7 Zamawiający jest uprawniony do żądania:  
1) poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji- w razie stwierdzenia wad lub 

usterek, których usunięcie jest możliwe,  
2) kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu objętego dokumentacją  

w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.  
9. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad 

lub usterek leżały po jego stronie.  
10. Protokół, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury za 

przedmiot umowy. 
 

§ 5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości 

………………… PLN brutto. 
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie bez względu na 

faktyczny zakres prac niezbędny do wykonania kompletnej dokumentacji. Cena zawiera wszelkie koszty jakie 
Wykonawca może ponieść w związku z realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli jednak wskutek zmiany 
stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie zlecenia groziłoby przyjmującemu zamówienie 
rażącą stratą, podwyższenie wynagrodzenia lub rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w trybie art. 3571 
KC. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do utworów, które mogą powstać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, na zasadach 
określonych w § 9  

4. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 
1) 40% ceny ryczałtowej brutto, o której mowa w ust. 1- po protokolarnym odbiorze projektu budowlanego  

z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, umożliwiającymi złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę; 

2) pozostała należność zostanie opłacona po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy; 
każdorazowo w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Płatności faktur, o których mowa w ust. 4, następować będą na rachunek Wykonawcy ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, nie 
będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać zmianom w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zmiany 
harmonogramu nie wymagają aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian będzie podpisanie 
przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu.  

 
§ 6. Podwykonawcy 
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1. Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie …………………………9 będzie realizować przy udziale 
podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………10 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do: 
1) realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa; 
2) rezygnacji z podwykonawcy;  
3) zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w ust. 1, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 
5. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,  

o której mowa w ust. 4, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  
 

§ 7. Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 

1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad- w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy- w wysokości 5% wynagrodzenia netto.  za 

każdy stwierdzony istotny przypadek nienależytego wykonania umowy. Przez nienależyte wykonanie 
umowy Zamawiający rozumie w szczególności: realizację przedmiotu zamówienia niezgodnie z treścią 
przedłożonej oferty, wykonanie całości lub części przedmiotu umowy przez osoby inne niż wskazane w § 
10 ust. 1. Niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie zobowiązany do 
powtórzenia czynności wykonanych przez osoby nieuprawnione, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialności 
Wykonawca- w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, 

5) w przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 14, w wysokości 
odpowiadającej równowartości utraconego dofinansowania. 

2. Zwłoka organu administracyjnego w wydaniu wszelkich decyzji niewynikająca z winy Wykonawcy może 
wyłączyć stosowanie wobec Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. 

3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu ryczałtowemu 
brutto określonemu w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji 
uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody. 

6. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone  
w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym 

terminie. 
9. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych 

sum należnych Wykonawcy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
10. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Stronie pisemnego wezwania wraz z notą 

obciążeniową,  
11. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

spowodowane siłą wyższą. W przypadku zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie lub należyte 

                                                 
9 Jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom. 
10 Jeżeli dotyczy, wskazać nazwę podwykonawcy. 
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wykonanie przedmiotu umowy, Strona zobowiązana jest jednak do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie drugiej Strony. 

 
§ 8. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,    
której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy (wskazanych w § 10 ust. 1). Zmiana 
którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) ograniczenia lub wstrzymanie zamówienia, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego,  
w przypadku: 
a) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego; 
b) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć; 
c) ograniczenia dofinansowania ze środków Projektu. 

3) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, o którym mowa w pkt 2) lit. a, b, c 
wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 zostanie pomniejszone o prace ograniczone, zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku ograniczenia prac, o którym mowa w pkt 2) 
Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu prac już wykonanych. Wynagrodzenie zostanie 
ustalone na podstawie oszacowania tych prac. 

3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące 
zmiany:  
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych,  
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,  
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 
§ 9. Przeniesienie praw autorskich 

1. Wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z póz. zm.), jakimi będzie się posługiwać Wykonawca w toku 
realizacji przedmiotu umowy, a także powstałe w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych 
zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim,  
a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

2. Wykonawca nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do 
wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu dokumentacji związanej 
z realizacją niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie 
zależnych praw autorskich oraz na wprowadzenie zmian do materiałów informacyjnych bez konieczności ich 
uzgadniania  
z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa majątkowe. 

3. Wykonawca nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami 
majątkowymi do materiałów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie 
na polach eksploatacji w ust. 5. 

4. W chwili przekazania Zamawiającemu produktów stanowiących przedmiot Umowy, będących 
jednocześnie utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zamawiający nabywa 
na podstawie niniejszej umowy wspólnie wszelkie prawa majątkowe do ww. utworów na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 5. 

5. Strony postanawiają, że autorskie prawa majątkowe obejmować będą następujące pola 
eksploatacji: 
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 w zakresie używania utworów dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, 

 wprowadzania utworów do pamięci komputera, 
 wprowadzania utworów lub jego egzemplarzy do obrotu, 
 najmu, dzierżawy lub użyczenia utworów lub ich egzemplarzy, 
 publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
 wprowadzania i publicznego udostępnienia utworów w sieci Internet, lokalnych sieciach komputerowych  

i innych sieciach komputerowych. 
6. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, a dotyczące 

przedmiotu umowy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy, 
7. Strony postanawiają, że jedynie do Zamawiającego należy prawo do decydowania o 

upowszechnianiu utworów zawierających dane Zamawiającego (w całości i w każdej części z osobna), do 
dokonania wszelkich zmian mających znaczenie dla integralności i całokształtu każdego z utworów lub 
elementów utworów, 

8. Zamawiający ma prawo do dalszego przeniesienia, w tym odsprzedaży utworów w zakresie 
nabytych praw majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

 
§ 10. Inne postanowienia 

1. Do wykonania dokumentacji Wykonawca wyznacza następujący zespół projektantów:  
1) ……………………………………………………………………………………………………………………

…… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………

…… 
3) ……………………………………………………………………………………………………………………

…… 
zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującymi przepisami.  

2. Osobami do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy, w tym odbioru przedmiotu umowy, po stronie 
Zamawiającego są: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………

…… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 

§ 11. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia,  

jeżeli Wykonawca: 
1) wykonuje usługi niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin 
do ich usunięcia;  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 30 dni i pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od wezwania,  

3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją usług, że wątpliwym będzie dochowanie terminu zakończenia 
realizacji usługi,  

4) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% ceny ofertowej brutto,  
o której mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne z majątku Wykonawcy. 
7) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 30 dni od dodatkowego wezwania,  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



 28 

8) gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze 
Stron nie ponosi odpowiedzialności lub odpowiedzialność ponosi jedna ze Stron (względy obiektywne  
i subiektywne), w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

9) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 
2. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą 

umową, Strona druga może rozwiązać umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 
pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 
oświadczenia o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) rozliczenie wykonanych prac w ramach niniejszej umowy nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez Strony, na podstawie oszacowania tych prac. 
2) oszacowanie prac, o których mowa w pkt 1 zostanie przeprowadzone w terminie 10 dni od dnia 

pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron. 
3) w przypadku nieprzystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 2, Strona druga jest 

upoważniona do ich dokonania jednostronnie. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia 
za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

 
§ 12. Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, 
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
jest nieważna. 

 
§ 13. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeks Cywilny, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne akty 
wykonawcze wydane na podstawie nn. przepisów. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 3 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy.  
4. Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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(pieczęć Wykonawcy)  Załącznik nr 4 do siwz 
 
 

Wykaz osób 
 
 

l.p.  Informacje na temat 
 

Zakres 
wykonywanych  
czynności 

Podstawa 
dysponowania  
osobą Kwalifikacji 

zawodowych 
doświadczenia wykształcenia 

  
 

   Projektant  
wiodący 

 

  
 

   Projektant 
branża 
sanitarna 

 

  
 

    
Projektant 
branża 
elektryczna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Podpis osoby (osób) uprawnionej 

 
 
…………………………, dnia ……………………… r. 
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Załącznik nr 5 do siwz 
...................................................................... 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................... 
   ............................................................................................... 

 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. ,, 
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu zabudowy 
mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w 
ramach projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. 
 
” oświadczam(y), że osoby wskazane w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 
 

 
 
 
 
 
 

................................. 
miejscowość data  

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

podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania   wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do siwz 
 

USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA 
 
My niżej podpisani, uprawnieni do reprezentacji firm: 
 
 
.............................................................................................. 

 

.............................................................................................. 
(nazwa i adres firmy) 

 

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

 

.............................................................................................. 
(nazwa i adres firmy) 

 

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

 

.............................................................................................. 
(nazwa i adres firmy) 

 
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu 
części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. 
 
ustanawiamy Pana / Panią ……………………………………… swoim pełnomocnikiem do: reprezentowania 

nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*/ reprezentowania nas w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego*. 

 
Miejsce i data ............................................................ 
 
1. Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 
 
................................................................................................................ 
 
2. Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 
 
................................................................................................................ 
 
3. Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 
 
................................................................................................................ 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania firmy) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  


