
PR-343-19/2010 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę 

drogi powiatowej Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niŜ kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo 
zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
WSTĘP  

 Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne 
dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej 
nr Jastrząb-Gąsawy Rządowe  na odcinku długości 320m (od drogi wojewódzkiej nr 727 
w m. Jastrząb). 
 Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, tekst 
jednolity) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacją 
stosuje się przepisy ustawy. 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Powiat Szydłowiecki 
26-500 Szydłowiec, Pl. M. Konopnickiej 7 
NIP 799-17-28-691 
tel.: 048 617-70-80; faks: 048 617-10-61 
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, tekst jednolity). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi 
powiatowej Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy mapę do celów projektowych 
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od skrzyŜowania z drogą wojewódzką 
nr 727 w m. Jastrząb , przez miejscowość Jastrząb. Długość odcinka 320m. 
Projekt będzie obejmował przebudowę istniejącej jezdni z dowiązaniem do istniejących dróg. 
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie przed złoŜeniem oferty. Wytyczne opracowania 
projektu: 
- droga jednojezdniowa, dwupasmowa szerokości 5,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego 
(kategoria ruchu KR3), z poboczem szerokości 0,75 m; 
- chodnik jednostronny szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej; 
- zjazdy na poszczególne działki; 
- włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej; 
- odwodnienie powierzchniowe; 



- likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącymi urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami 
zarządzania drogami np. siecią wodociągową, energetyczną, telekomunikacyjną, gazową, 
kanalizacją sanitarną itp. 
 
Zakres opracowania projektu powinien zawierać poniŜsze elementy, które będą przekazane 
protokółem odbioru Zamawiającemu:  
1. projekt budowlano- wykonawczy branŜy drogowej – 4 szt.  
2. projekt stałej organizacji ruchu – 4 szt.,  
3. kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. z 
2004., nr 130 poz. 1389). – 2 szt. 

4. przedmiar robót  - 2 szt. 
5. kosztorys ofertowy – 2 szt. 
6. ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 szt.,  
7. informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 1 szt.,  
8. dokumentacja projektowa i kosztorysowa w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD–1 szt.  
Ponadto wymaga się, aby:  
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS 
Word,  
- oprócz powyŜszego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w wersji 
elektronicznej *.pdf.   
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7, 71.32.00.00-7.  
 
Oferty częściowe i wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
IV. Termin realizacji zamówienia:  
Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2010 roku 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
2. WykaŜą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali, co najmniej jedno zamówienie 
obejmujące opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę lub przebudowę 
drogi publicznej. 

 Warunek, o którym mowa powyŜej musi być udokumentowany w wykazie zrealizowanych 
inwestycji wg zał. Nr 4 z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzony 
dokumentami, z których wynika, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością. 
 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów dołączonych do oferty, których szczegółowy wykaz znajduje się w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, według zasady „spełnia – nie spełnia”.  



 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie V 
SIWZ:  
 
1. Wypełniony formularz oferty cenowej, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

wraz z wyszczególnieniem stawki netto/brutto za wykonanie usługi.  
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1- 3 ustawy - 

wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 
3. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, wg wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ;  

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, Ŝe te usługi zastały wykonane naleŜycie. Wykaz naleŜy sporządzić wg wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ; 

 

Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, naleŜy przedstawić 
w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.  
 

W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt. 2-4 niniejszej specyfikacji 
przedstawia kaŜdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez 
jednego Wykonawcę lub wspólnie. 
Formularz oferty oraz wszystkie załączniki i dokumenty składające się na ofertę zostaną podpisane 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno 
być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do 
oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie kopii 
pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, której pełnomocnictwo 
wynika z ustawy lub z innych dokumentów dołączonych do oferty. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do 
oferty. Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę, której pełnomocnictwo wynika z ustawy lub z innych dokumentów 
dołączonych do oferty.  
Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty, o których mowa 
w rozdziale VI pkt 4-5 zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
7. Wykonawcy zagraniczni:  
1) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 



Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 4 składa dokument lub 
dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:  
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  
2) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.  
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie pisemnej. 
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu przy przekazywaniu 
następujących dokumentów: 
- pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
- modyfikacje treści SIWZ, 
- wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 
- wniosek o wyjaśniania dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 
ustawy, 
- informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych 
w obliczeniu ceny, 
- oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŜenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych, 
- wniosek zamawiającego o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą oraz 
odpowiedź wykonawcy, 
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o wykonawcach, którzy zostali                                  
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
- zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania. 
3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, kaŜda  
ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana 
w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą 
być sporządzone w języku polskim. 
6. Wykonawca moŜe zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. 
We wniosku naleŜy podać:  
- nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, imię i nazwisko osoby upowaŜnionej 
do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania. 
7. SIWZ moŜna takŜe odebrać w siedzibie Zamawiającego -  Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 
Pl. M. Konopnickiej 7 pokój Nr 14 w godzinach urzędowania Zamawiającego . 
8. Wykonawca moŜe zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.  
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 



SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.  
Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku 
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego – www.szydlowiecpowiat.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 
11. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upowaŜnia niŜej wymienione osoby:  
1) Marek Ruszczyk 
 tel.: 0 48 617-58-61  fax.: 0 48 617-58-61 
2) Magdalena Kisiel 
 tel.: 0 48 617-70-80  fax.: 0 48 617-10-61 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium.  
W przedmiotowym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający nie wymaga 
wniesienia wadium. 
 
IX. Termin zwi ązania ofertą.  
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego 
do składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania ofert.  
 Wymagania ogólne 
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być złoŜona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej 

SIWZ. 
3. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 

pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym 
powinny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez 
osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy 
ofertę podpisują osoby, których upowaŜnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 
rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty  
pełnomocnictwo do podpisania oferty przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w punkcie VI niniejszej SIWZ. 

5. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane. 
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 
Oferta powinna składać się z : 
1. formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ, 
2. oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę w formie określonej 

w punkcie VI niniejszej SIWZ, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyŜszym 
zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 

3. zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji 
 Opakowanie oferty 
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, 
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:  
„Oferta przetargowa na realizację: 
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi 



powiatowej  Jastrząb-Gąsawy Rządowe m. Jastrząb 
i „ Nie otwierać przed 03.11.2010 r. godz. 10:15” oraz adres Wykonawcy. 
  
Tajemnica przedsiębiorstwa. 
JeŜeli Wykonawca zastrzega, Ŝe informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te naleŜy 
umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” . Informację o zastrzeŜeniu dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa naleŜy podać równieŜ w formularzu oferty. 
 Zmiana lub wycofanie oferty 
1) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,                   
Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają 
formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana 
zmieniona oferta, naleŜy opatrzyć napisem “zmiana”. 
2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, naleŜy 
opatrzyć napisem “wycofane”. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.  
1. Oferty naleŜy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 , 

sekretariat do dnia 03 listopada 2010 roku do godziny 10:00. Oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania 
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe pl. M. Konopnickiej 
7 – sala konferencyjna w dniu 03 listopada 2010 r., godz. 10.15. Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciąŜała budŜet Zamawiającego z tytułu 
realizacji zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych  w ofertach. 
Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu 
ofert na ich wniosek. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie                        
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane               
z realizacją zamówienia. 

3. Warunki płatności określa projekt umowy. 
 
XIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:         

• cena brutto za realizację całego zamówienia – 100% 
 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 

1) Punkty liczone będą według następującego wzoru:  
 
         najniŜsza cena ofertowa brutto 
C = ------------------------------------------ x 100 x waga kryterium 

   cena brutto oferty badanej 



Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyŜszymi kryteriami oceny 
ofert uzyska najwyŜszą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

XIV.  Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca zostanie związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 

do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). 
 
XV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7 dni 
od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. 
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 
 
XVII. Wzór umowy. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 
 
XVIII. Środki ochrony prawnej.  
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich 
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  
 
XIX. Wykaz załączników do  SIWZ 
1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1, pkt. 1-3  

– załącznik Nr 2 do SIWZ 
3. Oświadczenie – art. 24 – załącznik Nr 3 do SIWZ 
4. Wykaz wykonanych prac projektowych – załącznik Nr 4 do SIWZ 
5. Wykaz podwykonawców – załącznik Nr 5 do SIWZ 
6. Wzór umowy na realizację zadania nr1 – załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

Szydłowiec, dnia 21.10.2010 r.  
 

 
ZATWIERDZAM 

...………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

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

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

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

(nazwa i adres Zamawiającego) 
........................................................... 

(miejscowość i data) 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… 

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

…………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę. 

 

• Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową 

brutto.........................................(słownie .............................................................................. 

      ………………………………………………………………………….................. złotych). 

PowyŜsza cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złoŜenia oferty wynosi:  

........ % tj. ............................. złotych (słownie ................................................................... 

      ………………………………………………………………………….................. złotych). 

2.   Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia 

w terminie do dnia 15. 12.2010 roku. 

 Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w 

tym z warunkami umowy), dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i nie wnosimy do niej 

zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 



 W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na ……….… stronach. 

 Informacje zawarte na stronach od …….. do …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez 

Zamawiającego. 

 Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

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

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

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

……..............................................................................................……………………………… 
     (podać adres) 

tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

 

 Załączniki 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

5. ……………………......................................................................................... 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

…......................…......................... 
(miejscowość i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

ZGODNIE Z W ART. 22 UST. 1 PKT. 1-3 USTAWY  

 

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... 

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

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

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

………………………………………………………………………… w imieniu 

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

...................…................................................................................................................................  
(nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam, Ŝe: 

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe dysponuję potencjałem technicznym              

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

…......................…......................... 
(miejscowość i data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... 

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

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

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

………………………………………………………………………… w imieniu 

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

...................…................................................................................................................................  
(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych moja firma:  

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 

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

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

-  Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę 
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜszy dokument składa kaŜdy z partnerów konsorcjum 

w imieniu swojej firmy. 

•  

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

  

WYKAZ WYKONANYCH W CI ĄGU OSTATNICH 3 LAT  

PRAC PROJEKTOWYCH  

 Przedmiot umowy 
 

Kraj 
 

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego wykonano projekty 

 

Adres podmiotu na rzecz 
którego wykonano projekty 

 

Zakres zamówienia 
 

Całkowita wartość 
zamówienia 

 

Wartość zamówienia 
wykonana przez Wykonawcę 

 

1. 

Daty wykonania projektów 
(od – do) 

 

Przedmiot umowy 
 

Kraj 
 

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego wykonano projekty 

 

Adres podmiotu na rzecz 
którego wykonano projekty 

 

Zakres zamówienia 
 

Całkowita wartość 
zamówienia 

 

Wartość zamówienia 
wykonana przez Wykonawcę 

 

2. 

Daty wykonania projektów  
(od – do) 

 

powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie robót. 

 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)  

 

 

Nazwa podmiotu 

 

 1. 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

Nazwa podmiotu 

 

 2. 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

* powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 6 do SIWZ  

Umowa nr............... (PROJEKT)  

Zawarta w dniu ......................., pomiędzy:  

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

zwanym dalej Zamawiającym,  reprezentowanym przez: 

1. ….................................................................. 

a, ………….................................................................................................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

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

2.......................................................................  

W wyniku przetargu nieograniczonego na na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na przebudowę  drogi powiatowej  Jastrząb-Gąsawy Rządowe w m.Jastrząb została 

zawarta umowa następującej treści:  

§ 1  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy: 

…………………………………………….. w zakresie określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną: brutto (z 

podatkiem VAT) .....................................................................................zł (słownie 

................................................................zł) w tym podatek od towarów i usług VAT ....................zł 

(słownie ..............................................................zł).  

 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy:  

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi 

powiatowej  Jastrząb-Gąsawy Rządowe w m.Jastrzab do dnia 15.12.2010 roku. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, określonej w ust.1., kwota brutto 

niezapłaconej części wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej 

Umowy.  

4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową, obejmującą 

wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie moŜna było przewidzieć w czasie zawarcia 

umowy oraz przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich praw dotyczących praw 

autorskich, na wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za realizację prawa do nadzoru 

autorskiego.  

 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe:  



 1) będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do wykonanego przedmiotu 

 umowy;  

 2) wykonany przedmiot umowy nie będzie obciąŜony Ŝadnymi prawami osób trzecich.  

6. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest chroniony przepisami prawa autorskiego, 

zgodnie z wymogami ustawowymi.  

7. Wykonawca z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w  ust. 1, przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa 

pokrewne do wykonanego przedmiotu umowy.  

8. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w pkt 2) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŜe 

publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym.  

9. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego. 

§ 2  

1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy podane w SIWZ.  

2. Wykonawca dołączy do projektu budowy oświadczenie, Ŝe jest on wykonany zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami, wytycznymi i został wykonany w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.  

§ 3  

1. Zamawiający przekaŜe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz 

Wykonawcy, na konto: w....................................................... w terminie do 30 dni od daty 

wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem przekazania 

Zamawiającemu kompletu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. 

2. Płatność za złoŜone faktury nastąpi na podstawie protokołu zaawansowania prac projektowych w 

terminie 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z w/w protokołem 

zaawansowania prac projektowych.  

 

3. Zamawiający dokona weryfikacji projektu w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania 



kompletu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia (protokół zdawczo-odbiorczy).  

4. W przypadku stwierdzenia w okresie, o którym mowa w ust. 3 faktu nienaleŜytego wykonania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od 

daty zawiadomienia.  

5. Nie usunięcie wad w terminie wskazanym w ust. 4 uprawnia Zamawiającego do zlecenia innej 

jednostce projektowej wykonania prac, których celem będzie usunięcie stwierdzonych wad w 

projekcie. Kosztami tego faktu obciąŜony zostanie Wykonawca.  

6. Postanowienia zawarte w ust. 5 nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku nieodpłatnego i 

niezwłocznego usuwania wad stwierdzonych po dokonaniu pełnej zapłaty za przedmiot umowy.  

§ 4  

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

przedmiot umowy w zakresie projektu budowlano – wykonawczego. Zamawiający wyznacza 

……………………………….. jako koordynatora realizacji obowiązków umownych.  

                                                                              § 5  

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań na 

niŜej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto, określone w §1 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia a kaŜdy dzień 

opóźnienia, nie więcej niŜ 25 % wynagrodzenia,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rękojmi - w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia za kaŜdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego jako termin do usunięcia wad, nie więcej niŜ 25 % wynagrodzenia,  

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 25 % wynagrodzenia,  

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 25 % wynagrodzenia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, niezaleŜnie od wysokości naliczonej kary umownej.  

§ 6  

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie 

lub zaniechanie.  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia do akceptacji wszelkich załoŜeń projektowych 

przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień.  



3. W przypadku wyniknięcia jakiegokolwiek wzrostu kosztów zamówienia wynikającego z nie 

wywiązania się z powyŜszego zapisu, Wykonawca zostanie obciąŜony w/w kosztami.  

§ 7  

Do obowiązków wykonawcy naleŜy pełnienie nadzoru autorskiego.  

§ 8  

Odbiór końcowy opracowań dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w SIWZ i 

niniejszej umowie.  

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania 

bądź nienaleŜytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do wznowienia robót bądź zmiany sposobu wykonywania umowy, wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od 

umowy. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu 

wyznaczonego Wykonawcy terminu.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1, 2 Wykonawca moŜe Ŝądać 

wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia. Jeśli wykonane prace nie 

nadają się do wykorzystania wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

 1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoŜy je 

Zamawiającemu  

 2) W terminie 7 dni od daty przedłoŜenia zestawienia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1)., 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 

faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań 

projektowych wraz z zestawieniem naleŜnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania 

projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do 

wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru 

końcowego.  

 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 



zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.  

§ 10  

Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. 

KaŜda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W 

przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany 

drugiej stronie adres.  

§ 11  

Strony zgodnie wyłączają prawo wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności 

istniejących oraz przyszłych słuŜących mu w stosunku do zamawiającego z tytułu realizacji 

niniejszej umowy.  

§ 12  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności.  

§ 13  

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, 

sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.  

§ 14  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy - Prawo budowlane wraz z aktami powiązanymi.  

§ 15  

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i trzy dla 

Zamawiającego.  

§ 16  

Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1. SIWZ  

2. Oferta wykonawcy.     

 

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA 


