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Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 
 
I.   Zamawiający: 
     Gmina Koniecpol 
     42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A  
     tel. (034) 35-51-881 
     woj. śląskie, powiat Częstochowa 
     adres strony internetowej: www.koniecpol.pl   
     e-mail: umig@koniecpol.pl 
 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 39-46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 605.) o łącznej wartości zadań nie przekraczających 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. 
ustawy. 

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę 
Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt.1. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 605.), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. z 2013 r., poz.231), 

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015 roku, 

poz. 2254). 
 

Rozdział 3. Przedmiot zamówienia 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia ETAP I 
 
Zadanie nr 1. pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY  

                             WRAZ Z UJĘCIEM WODY W RUDNIKACH 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego, dla uzbrojenia otworu 
wiertniczego ( studziennego)  na terenie działki nr ewid. 402 w m. Rudniki gmina Koniecpol, wraz z obudową studni, 
budową stacji uzdatniania wody i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą , wraz z włączeniem do projektowanej  sieci 
wodociągowej  opisanej  w Zadaniu nr 2, oraz opracowanie  operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia 
wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na pobór wody zgodnie z zatwierdzonymi zasobami i 
opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Gmina Koniecpol wykonała odwiert studni w m. Rudniki  dz. nr ewid. 402    
o zasobach eksploatacyjnych Qe =50 m3/h  Se= 3,1 m, początkowa średnica rury 14”  do głębokości 16,0 m ppt.  dla 
którego  należy opracować projekt umożliwiający wykorzystanie  studni dla zasilania wodociągów wiejskich. Działka nr 
ewid.  402 jest częściowo  (teren ujęcia) objęta opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ujęcie w Rudnikach zasilać  ma  projektowaną  sieć wodociągową  w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki  Kolonia, 
Dąbrowa, Piaski,  Pękowiec, Teodorów , Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy, Wólka  o długości ok.  24, 3km  obsługującej 
ok. 1000 mieszkańców i ok. 380  przyłączy.  
 
Zamawiający posiada następującą dokumentację projektową dot.  projektowanego ujęcia: 
- Projekt badań geologicznych ujęcia wód podziemnych w Rudnikach, wraz z decyzją zatwierdzającą z dnia 28.03. 2001r  
  zmieniona decyzją  z dnia 04. 04. 2008r  - Załącznik nr 1 do SIWZ; 
- Aktualne wyniki badań wody z istniejącego odwiertu studni w Rudnikach  - Załącznik nr 2 do SIWZ; 
- Zawiadomienie o  przyjęcie zasobów eksploatacyjnych – Załącznik nr 3 do SIWZ; 
- Szacunkowe obliczeniowe zapotrzebowanie wody – Załącznik nr 4 do SIWZ; 
- Warunki techniczne zasilania ujęcia w energię elektryczną – Załącznik nr 5 do SIWZ; 
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 402 w Rudnikach - Załącznik nr 6 do  
  SIWZ; 
- Projekt sieci wodociągowych w m. Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy, Wólka  jest do wglądu w Urzędzie Miasta i 
Gminy Koniecpol pokój nr 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 14,00. Natomiast projekt sieci 
wodociągowej w m. Rudniki, Rudniki  Kolonia, Zaróg, Dąbrowa, Piaski – Pękowiec, Teodorów należy opracować zgodnie 
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z opisem podanym dla Zadania nr 2. 
  
Całość dokumentacji ( projekt budowlany i operat wodno-prawny ) należy przygotować w wersji papierowej w 6 
egzemplarzach , w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach. 
 
Przedmiary, kosztorysy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,   muszą być wykonane w 3 egz.  wraz  ze 
ZZK w formie tabeli elementów scalonych w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.  
 

Zakres rzeczowy  przedmiotu zamówienia obejmuje:  

-Dobór agregatu pompowego pod ustalone zasoby eksploatacyjne wraz z instalacją elektryczną, automatyką, 
zabezpieczeniami , itp. 

- Dobór wodomierza, armatury odcinającej, zaworu zwrotnego oraz urządzeń służących do rejestracji i pomiaru poboru 
wody ze studni, itp. 

- Opracowanie projektu obudowy studni zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Dobór urządzeń uzdatniających wodę pod ustalone zasoby eksploatacyjne  na podstawie dokumentacji 
hydrogeologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych  pobranych próbek wody ze studni. 

- Dobór kompletnego urządzenia do dezynfekcji wody i wskazania zamawiającemu alternatywnych rozwiązań pod  

  kątem minimalizacji kosztów eksploatacyjnych . 

- Zaprojektowanie budynku SUW, zabezpieczającego przed wpływem czynników atmosferycznych i niskich temperatur 
wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz  zagospodarowaniem terenu. 

-  Zaprojektowanie podłączeń z projektowana siecią wodociągową. 

-  Zaprojektowanie podłączeń do  sieci energetycznej w uzgodnieniu z inwestorem  i w zakresie wynikającym z 
posiadanych przez  zamawiającego warunków technicznych zasilania, wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami, 
automatyką. 

- Zaprojektowanie awaryjnego zasilania  dla studni głębinowej oraz SUW, w pełni automatycznego układu załączania. 

- Wykonanie automatyki sterującej  i systemu monitoringu . 

- Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych . 
- Opracowanie raportu oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli taki raport będzie wymagany) lub 
uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
- Dokonanie niezbędnych uzgodnień z zamawiającym dotyczących  szczegółowego zakresu projektowego. 
- Ustalenie właścicieli działek, na których wykonywane będą roboty przewidziane projektem, oraz uzyskanie ich zgody 
na przejście . 
- Uzgodnienie projektowanej sieci na ZUDP w Częstochowie, oraz uzyskanie wszelkich innych uzgodnień, pozwoleń,    
(w tym wodno-prawnych) opinii, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.  
- Wykonaniu  informacji do planu BIOZ, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robót. 
- Przygotowanie wniosku do Starosty Powiatowego w Częstochowie i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia 
na budowę ujęcia. 
- Przygotowanie  operatu wodno-prawnego i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego na 
wykonanie  urządzenia wodnego i  na pobór wody z ujęcia. 
 
 Zadanie nr 2 pn. OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH:  
  RUDNIKI,  KOLONIA RUDNIKI , DĄBROWA, ZARÓG, PIASKI-PĘKOWIEC, TEODORÓW 
  
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego, oraz dokumentacji 
kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w m. Rudniki, Rudniki Kolonia, Dabrowa, Zaróg, Piaski-Pekowiec, 
Teodorów, o długości ok. 14,5 km i ok. 130 przyłączy do obsługi ok. 420 mieszkańców. Zakres robót pokazano na 
załączniku graficznym – Załączniku nr 7 do SIWZ. Przebieg drogi powiatowej nr 1092 oznaczono także na Załączniku nr 
7. Pozostałe drogi w których będzie projektowana sieć wodociągowa są administrowane przez Gminę Koniecpol.  
 
Zadanie to jest podzielone na dwa etapy, które obejmują: 
 
- PODETAP 1- wykonanie dokumentacji wodociągowej na odcinku od zaprojektowanego w Zadaniu nr 1 ujęcia wody w 
m. Rudniki do miejsca połączenia z już zaprojektowanym  wodociągiem w m. Dąbrowa pokazanym również na 
Załączniku graficznym nr 7 do SIWZ.  
 
- PODETAP 2 - wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  
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 Dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób umożliwiający  wyodrębnienie  odcinków sieci 
wodociągowej w poszczególnych miejscowościach.  

 Przedmiary i kosztorysy muszą być wykonane w sposób umożliwiający wydzielenie zakresów i kosztów dla 
poszczególnych miejscowości. 

 Całość dokumentacji należy przygotować w wersji graficznej i elektronicznej.  

 W całości wyceny należy uwzględnić roboty związane z remontem i odtworzeniem nawierzchni drogowych         
i chodników. 

 

Zakres robót obejmuje: 

- Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w imieniu zamawiającego (dla terenu nie objętego 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego). 

- Uzyskanie  w imieniu zamawiającego wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego    
( dla terenu który jest objęty opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Zakres  terenu 
objętego m.p.z.p. pokazano na Załączniku graficznym nr 7 do SIWZ. 

- Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wykonanie nowej i aktualizacja istniejącej 
mapy). 

- Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli taki raport będzie wymagany), lub 
uzyskanie w imieniu zamawiającego  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach - dokonanie niezbędnych  
uzgodnień z Zamawiającym odnośnie szczegółów dotyczących zakresu projektowego. 

- Ustalenie właścicieli działek, na których wykonywane będą roboty przewidziane projektem, oraz uzyskanie ich zgody 
na przejście rurociągiem.  

- Wykonanie badan gruntu i stosunków wodnych w obszarze objętym projektem. 

- Uzgodnienie projektu wodociągu na ZUD i z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnych w Koniecpolu oraz uzyskanie 
wszelkich innych uzgodnień, opinii,  pozwoleń , decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
budowę. 

- Informacja do planu BIOZ. 

- Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych na 
przekroczenie projektowaną siecią wodociągową rzek i innych cieków. 

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym operatu wodnoprawnego) w  6 egzemplarzach w wersji 
papierowej i w 2 egz w wersji elektronicznej. 

Przedmiary, kosztorysy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót muszą być wykonane w 3 egz. w wersji 
papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej. 

- Przygotowanie  wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, oraz 
przygotowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych na 
przekroczenie rzek i cieków. 

Koszty uzgodnień decyzji, opinii ponosi wykonawca. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia ETAP III 

 
 
Zadanie nr 1 pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Koniecpol ul. Kościuszki, ul. Przedmieście Przysieka, ul.  
  Przedmieście Podstocze, ul.  Przedmieście Koniawy, Wąsosz, Aleksandrów,Kuźnica Wąsowska,  
  Łysaków” 
 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego, oraz dokumentacji 
kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w m. Koniecpol, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, o długości ok. 
11,1 km i ok. 88 przyłączy do obsługi ok. 170 mieszkańców. 
Zakres robót pokazano na załączniku graficznym – Załącznik nr 9 do SIWZ. 
Miejsce połączenia  projektowanego wodociągu z istniejącym wodociągiem  PCV 160   w m. Koniecpol ul. Kościuszki 
pokazano na Załączniku graficznym nr 9 do SIWZ.  

Przebieg drogi wojewódzkiej nr 794 oraz dróg powiatowych  nr 1103S pokazano na Załączniku nr 9 do SIWZ. 
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Pozostałe drogi w których będzie projektowana sieć wodociągowa są administrowane przez Gminę Koniecpol.  

 

Zadanie nr 2 pn „ Budowa sieci wodociągowej w m. Koniecpol ul. Mickiewicza” 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz dokumentacji 
kosztorysowe na budowę sieci wodociągowej w m. Koniecpol ul. Mickiewicza o długości ok  2 km i około 16 szt. 
przyłączy do obsługi około  50 mieszkańców. Zakres robót pokazano na załączniku graficznym- Załącznik nr 9 do SIWZ. 

Wodociąg ten połączy wodociąg w Koniecpolu z wodociągiem w Starym Koniecpolu 

Miejsce połączenia  projektowanego wodociągu z istniejącym wodociągiem  PE 160   w m. Koniecpol ul. Mickiewicza i 
PCV 160    w ul. Słowackiego pokazano na Załączniku graficznym nr 9 do SIWZ. 

Przebieg drogi wojewódzkiej nr 794 oraz drogi powiatowej  nr 1082S pokazano na Załączniku nr 9 do SIWZ. 

Pozostałe drogi w których będzie projektowana sieć wodociągowa są administrowane przez Gminę Koniecpol.  

 

Zadanie nr 3 pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Łysiny ul. Zielona”. 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego, oraz dokumentacji 
kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w m. Łysiny  o długości ok. 1,5 km i ok. 6 przyłączy do obsługi ok. 30 
mieszkańców. 
Zakres robót pokazano na załączniku graficznym – Załączniku nr 9 do SIWZ. 
Miejsce połączenia  projektowanego wodociągu z istniejącym wodociągiem  PCV 160   w m. Łysiny ul. Prosta  pokazano 
na Załączniku graficznym nr 9 do SIWZ. 

 Drogi w których będzie projektowana sieć wodociągowa są administrowane przez Gminę Koniecpol.  

 

Informacja o przedmiocie zamówienia dla Budowy wodociągu na terenie gminy Koniecpol Etap III zadanie 
1,2,3, 

Dokumentacja projektowa  i pozwolenia na budowę muszą być wykonane odrębnie dla każdego zadania. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób umożliwiający  wyodrębnienie  odcinków sieci wodociągowej 
w poszczególnych miejscowościach.  

Przedmiary i kosztorysy muszą być wykonane w sposób umożliwiający wydzielenie zakresów i kosztów dla 
poszczególnych miejscowości. 

Całość dokumentacji należy przygotować w wersji graficznej i elektronicznej.  

W całości wyceny należy uwzględnić roboty związane z remontem i odtworzeniem nawierzchni drogowych i 
chodników. 

 

Zakres robót obejmuje: 

- Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w imieniu zamawiającego (dla terenu nie objętego 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego). 

- Uzyskanie  w imieniu zamawiającego wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego     
dla terenu który jest objęty opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Zakres  terenu 
objętego m.p.z.p. pokazano na Załączniku graficznym nr 9 do SIWZ. 

- Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wykonanie nowej i aktualizacja istniejącej 
mapy). 

- Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli taki raport będzie wymagany), lub 
uzyskanie w imieniu zamawiającego  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach -Dokonanie niezbędnych  
uzgodnień z zamawiającym odnośnie szczegółów dotyczących zakresu projektowego. 

- Ustalenie właścicieli działek, na których wykonywane będą roboty przewidziane projektem, oraz uzyskanie ich zgody 
na przejście rurociągiem.  

- Wykonanie badan gruntu i stosunków wodnych w obszarze objętym projektem. 

- Uzgodnienie projektu wodociągu na ZUD i z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnych w Koniecpolu,  Powiatowym 
Zarządem Dróg w Częstochowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz  uzyskanie wszelkich innych 
uzgodnień, opinii,  pozwoleń , decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 
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- Informacja do planu BIOZ. 

- Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych na 
przekroczenie projektowaną siecią wodociągową rzek i innych cieków. 

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej ( w tym operatu wodnoprawnego) w  6 egzemplarzach w wersji 
papierowej i w 2 egz w wersji elektronicznej. 

Przedmiary, kosztorysy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót muszą być wykonane w 3 egz. w wersji 
papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej. 

- Przygotowanie  wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, oraz 
przygotowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych na 
przekroczenie rzek i cieków. 

Koszty uzgodnień decyzji, opinii ponosi wykonawca. 

 

WAŻNE! 
- Dokumentację projektową opisaną w pkt. I i II  należy wykonać wraz z uzgodnieniami  zgodnie z przepisami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dnia 25 kwietnia 
2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r 462 z póź. zm.). 
- Operaty wodnoprawne dla Zadania nr 1 i 2  należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001r 
Prawo wodne ( Dz. U. 2015. poz. 469). 

   - Wykonawca powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy 
zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczając rozwiązania „równoważne” w 
opisywanym przedmiocie, wykonawca zobowiązany jest wskazać, które parametry techniczne, technologiczne 
i eksploatacyjne będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności lub podać producentów urządzeń 
równoważnych. 

 
III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

1. Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu koncepcji rozwiązań technologicznych, celem akceptacji lub 

zgłoszenia ewentualnych uwag, w ciągu  30 dni po podpisaniu umowy. Koncepcja rozwiązań technologicznych 

musi zawierać wszystkie charakterystyczne parametry i rozwiązania technologiczne i techniczne, w tym należy 

sporządzić graficzne wersje „robocze” zaprojektowanego rozmieszczenia przyszłych urządzeń i obiektów stacji 

uzdatniania,  

2. Złożona przez Wykonawcę dokumentacja (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne 

wymagania niezbędne do sporządzenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego 

– decyzji o pozwoleniu na budowę - ETAP I : Zadanie nr 2 - PODETAP 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30.06.2016  roku. 
 
– decyzji o pozwoleniu na budowę - ETAP I: Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 - PODETAP 2, ETAP III w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2016 roku. 
 

    3. czas realizacji zamówienia określa Wykonawca i jest on jednym z kryteriów oceny ofert. Przy czym nie może     
  być dłuższy niż 6  miesięcy od podpisania umowy. 

 
4. Przyjmuje się że Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokona oględzin terenu przeznaczonego na 
inwestycję, a także zdobędzie na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin 
terenu ponosi Wykonawca. 

 

III. Przekazanie dokumentacji 

1. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w Rozdziale 3. pkt. I i pkt. II odbędzie 
się w siedzibie Zamawiającego. 

2. Dokumentacja zostanie przekazana wraz z oświadczeniem, że wykonana została zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana 
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w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to powinno zawierać 
wykaz całej opracowanej dokumentacji. 

3. Zamawiający po zapoznaniu się, dokona w ciągu 7 dni protokolarnego jego odbioru (wg wzoru, 

stanowiącego Załącznik nr 18 do SIWZ). 
 
 

    Obowiązki Wykonawcy na etapie wyboru Wykonawcy, wykonywania robót budowlanych i w okresie 
rękojmi, w ramach ceny oferty: 

a. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej współpracy z Zamawiającym na etapie prowadzonego 
postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, jak też do udzielania pisemnej odpowiedzi na 
zgłaszane pytania (w terminie maksymalnie 2 dni roboczych), 

b. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dwukrotnego  wykonania  aktualizacji  kosztorysów  inwestorskich,  w  
terminie określonym przez Zamawiającego, 

c. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazywania  do  wiadomości  Zamawiającemu  wszelkiej  
korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania, w szczególności wystąpień do jednostek 
uzgadniających. 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

ETAP I : Zadanie nr 1 

71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów, 
71.32.31.00-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią 
elektryczną,  
71.32.13.00-7 Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki, 
71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej,  
71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 
71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne, 
71.31.11.00-2 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej,  
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71.32.10.00-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych. 
 
ETAP I - Zadanie nr 2, ETAP III 

71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów, 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

 
 
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia: 

 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016 roku.  

 

Rozdział  5.  Waru nki  p łatności  

 

   - 50% kwoty wynagrodzenia płatne Wykonawcy po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej w  
              zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, 
  - 50 % kwoty wynagrodzenia płatne Wykonawcy po uzyskaniu decyzji  pozwolenia na budowę. 

 

 
Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

I. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 605) i spełniają warunki określone w art. 
22 ust. 1 ustawy dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. 
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Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, co najmniej dwie usługi projektowe 

polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: 

 

ETAP I Zadanie nr 1 

- budowy lub rozbudowy , przebudowy stacji uzdatniania wody o parametrach zbliżonych do tych w opisie 

przedmiotu zmówienia 

 

ETAP I Zadanie nr 2, ETAP III 

- budowy lub rozbudowy, przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 5 km, 

 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

a. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego, 

b. dysponują lub będą dysponowali osobami: 

 

        ETAP I  Zadanie nr 1 

 

- 1 osobą na stanowisku projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania 

w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 

wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, posiadającą doświadczenie w opracowaniu co najmniej 

jednego zrealizowanego projektów na budowę lub rozbudowę lub przebudowę stacji uzdatniania wody, w 

tym co najmniej jedna dla SUW o wydajności min Qh=250m3/db 

- 1 osobą na stanowisku projektanta branży konstrukcyjnej, posiadającą uprawnienia do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, posiadającą doświadczenie w opracowaniu 

co najmniej jednego zrealizowanego projektu na budowę lub rozbudowę lub przebudowę stacji 

uzdatniania wody, 

 

- 1 osobą na stanowisku projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania 

w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie 

wcześniejszych przepisów, posiadającą doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednego 

zrealizowanego  projektów na budowę lub rozbudowę lub przebudowę stacji uzdatniania wody, 

 

- 1 osobą na stanowisku projektanta branży technologicznej, posiadającą doświadczenie w 

opracowaniu co najmniej jednego zrealizowanego projektu technologicznego budowy lub rozbudowy lub 

przebudowy stacji uzdatniania wody, w tym co najmniej jedna dla SUW o wydajności min 

Qh=250m3/db 

 
                    ETAP I Zadanie nr 2, ETAP III 

- 1 osobą na stanowisku projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania 

w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 

wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, posiadającą doświadczenie w opracowaniu co najmniej 

jednego zrealizowanego projektów na budowę lub rozbudowę lub przebudowę stacji uzdatniania wody, w 

tym co najmniej jedna dla SUW o wydajności min Qh=250m3/db 

 

Osoby te powinny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 
1409 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub innymi 
równoważnymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności do wykonywania, których w 
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aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 
 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj 
 

- wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
- jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do 
tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

a) Każdy uczestnik wspólnej oferty musi spełniać warunek określony w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ. Przy 
ocenie spełnienia pozostałych warunków zamawiający weźmie pod uwagę łączny potencjał podmiotów. 

b) Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
ustanawiają pełnomocnik a do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 
2 ustawy Pzp. 

 

7. SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW: 

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów 
złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 

 

 Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wykazać 
spełnianie warunków, o których mowa, w art. 22 ust. 1 ustawy PZP nie później niż na dzień składania ofert. 

 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą 
pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia wyjaśnień. 

 Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
 

Rozdział 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy 

 
I. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do   

  SIWZ wraz z aktualnymi zaświadczeniami: 

-  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i 
dalej zgodnie z art. 3 pkt. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. poz.231 

- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne i dalej  zgodnie z art. 3 pkt. 1 
ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. poz.231 

    2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert, 

3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grypy kapitałowej. ( Dz.U. Nr 50, 
poz. 331, z poźn. zm.) - wg wzoru Załącznik nr 12 do SIWZ. 

II. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 13 do SIWZ, 

2. Wykaz wykonanych dwóch usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres działalności  jest  krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  ich  wartości, przedmiotu, dat  wykonania i 
podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – 
dla usług potwierdzających spełnianie wymaganego warunku (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do SIWZ 

3. Dowodami w rozumieniu punktu II, ppkt  2) są: 

- poświadczenie; 

- lub oświadczenie Wykonawcy  – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego były wykonane usługi wskazane w wykazie, 
Wykonawca nie ma obowiązku  przedkładania dowodów. 

      4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia z 
wyszczególnieniem zrealizowanych przez nich inwestycji i wykształcenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do SIWZ. Doświadczenie zawodowe 
będzie liczone od daty uzyskania uprawnień, jeżeli takie są wymagane. 

     5. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – stanowiącego Załącznik nr 16 
do SIWZ. 

      6. W przypadku, gdy wykonawca nie spełnia samodzielnie wymaganych warunków udziału w 
przedmiotowym postępowaniu składa pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (w oryginale) zgodnie z art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: dokumentów 
dotyczących w szczególności (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 17 do SIWZ) 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zmawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z  2013 r. Poz. 231), tj. 

 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ ; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2-4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

IV. 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 § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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. 

V. 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

VI. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo 
zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

VII. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

VIII. Wszystkie wymagane dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę.  W  przypadku  składania  elektronicznych  dokumentów  powinny  być  one  
opatrzone  przez  wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

XI. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium 
 

Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym przed terminem złożenia ofert do dnia 11.02.2016 r. 

godz. 11.00 w wysokości – 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) 

 
Wadium należy wnieść w  pieniądzu, przelewem na konto Gminy Koniecpol   
Nr konta 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 

Do składanej oferty należy dołączyć – kopię potwierdzenie wpłaty wadium przelewem. 

 
Rozdział 10. Termin związania ofertą 

1. Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy Zamawiający ustala termin związania wykonawców ofertą na 30 dni. 

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

3.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 

zamawiający 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. 
 

Rozdział  11.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz          
 przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do 
 porozumiewania się z Wykonawcami 

 
Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest Dorota Jakubowska 

tel. (034) 3551758, fax (034) 3551-881 , adres e-mail zamowieniapubliczne@koniecpol.pl 

 w godz. od 8.00 – 15.00. pok. nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol 
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1. Zgodnie z art. 27 ustawy obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma 

pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 
 

2.  Zgodnie z art. 27 ustawy Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą fax-ową:  

/034/ 3551881 lub elektroniczną  - zamowieniapubliczne@koniecpol.pl. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub 
informacje drogą faxową lub elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo 

wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało 

mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust.8 pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art.38). 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W 
przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego – www.bip.koniecpol.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy 
zarejestrowali się u Zamawiającego (faks /34/ 3551758). 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy         
 czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
 wykonawców, na stronie internetowej. 

 
 
Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę - dotyczącą realizacji jednego lub kilku Zadań. 
 
2. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie  z dnia  29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 605) i zawierać wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w SIWZ. 
 
3. Oferta    powinna    być     napisana     w     języku     polskim,     czytelnie     ręcznie     pismem     drukowanym, na 
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy, umocowanego do zaciągania zobowiązań. 
 
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy 
uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 
 
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany 
do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności. 
 
6. Dokumenty    mogą    być    złożone    w    oryginale    lub    w    formie    kopii    potwierdzonej    za    zgodność z 
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 
 
- Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 
 
- Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 
 
- Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. 
 
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 

a) formularz oferty (załącznik nr 10 do SIWZ); 

b) dokumenty wymienione w Rozdziale 8, 

mailto:ue@krzepice.pl
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c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

 

7. Oferta   wraz   z   załącznikami   musi   zostać   złożona   w   zaklejonej,   nieprzezroczystej   kopercie   w   siedzibie 
Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona: 

 
 

 
 
 
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany należy  
  złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty  
     należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu  
      oferty. 
 
9. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. 
 
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 
składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) i załączone jako 
odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów 
niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić 
odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.” 

 
 

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ustala się termin składania ofert na dzień 11.02.2016 roku  do godz. 11.00 

2. Oferty należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy  w Koniecpolu 

lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6a, do dnia 11.02.2016 r. 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

ETAP I : Zadanie nr 1 :  

                                                                                       lub 

ETAP I: Zadanie nr 2:   

                                                                                       lub 

ETAP I :Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 

lub 

ETAP III: Zadanie nr 1 

lub 

ETAP III: Zadanie nr 2 

lub 

ETAP III: Zadanie nr 3 

lub 

ETAP III: Zadanie nr 1,2,3 

lub 

ETAP I oraz ETAP III 

 

Nie otwierać przed dniem 11.02.2016 r. godz. 12.00. 
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godz. 11.00 - decyduje data wpływu do Urzędu. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert 11.02.2016  r. o godz. 12.00 r. w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Koniecpolu  ul. Chrząstowska 6a , pok. nr 15 Sala Ślubów. 

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

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania każdego Zadania ujętego w zamówieniu. 

6. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  był  obecny  przy  otwieraniu  ofert,  na  jego  wniosek  Zamawiający  
prześle  mu informacje, o których mowa w ust. 4 i 5. 

7.   Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie 

terminu na wniesienie odwołania. 
 

Rozdział 14. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ofertową 
(ryczałtową) wraz z należnym podatkiem VAT. 

2. Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie obowiązującej stawki podatku VAT na dzień składania ofert. 

Zamawiający określa 23% stawkę podatku VAT dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.   Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy 

czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 
 

Rozdział 15. Informacje o sposobie badania i oceny ofert, poprawianie omyłek w ofertach 
 

1. W toku badania ofert Zamawiający: 
 
1.1 Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 

ust. 1 i ust. 2 ustawy.  Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. 

1.2 Odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 
 

2. O  odrzuceniu  ofert  Zamawiający  niezwłocznie  powiadomi  Wykonawców  wykluczonych  oraz  tych,  których  
oferty odrzucono z innych powodów niż wykluczenie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4. Zamawiający wzywa Wykonawców (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli  wymagane  przez zamawiającego oświadczenia i  dokumenty,  o 
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp oraz z 
poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską należy w szczególności rozumieć widocznie 
mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części 
itp.; 

 oczywiste omyłki rachunkowe; 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

6. Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w pkt. 5 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych 
omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. 

7. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek. 
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Rozdział  16.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza z uwzględnieniem kryteriów określonych poniżej: 

1. Cena ofertowa brutto -  Waga 90 % 

2. Termin realizacji zamówienia - Waga 10 %   

Sposób obliczania punktacji za spełnienie 

kryterium: 

Pc = ( Cmin /C) x 90 + ( Tmin/T) x 10 
 

Pc – łączna liczba punktów którą otrzyma badana 

oferta. Cmin.-najniższa cena w badanych ofertach. 

C – cena podana w badanej ofercie. 
 

Tmin.-najkrótszy czas realizacji przedmiotu zamówienia w badanych ofertach w 

dniach. T – czas realizacji podany w badanej ofercie w dniach. 

Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia warunki SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryterium wyboru. 

 

Wygrywa ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert nie odrzuconych. 
 

Rozdział 17. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą( art.94 ust 1) – w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w 
art.27 ust.2 ustawy, albo 

2. 7 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

Rozdział 18.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Najważniejsze postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 19 do SIWZ 

2. Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. 

3. Zmiany  w  umowie,  na  skutek  wystąpienia  poniższych  okoliczności  mogą  dotyczyć  następujących  elementów 
umowy: 

- ustalenie innych warunków płatności, 
- wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno – prawnych, zdarzeń nadzwyczajnych, katastrof,  
  operacji wojennych, klęsk żywiołowych, itp., 

- nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do     
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  aktualnego stanu prawnego, 

- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do   
  aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania   
   umowy, 

- zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 

- zmiana terminu wykonania zamówienia, jeżeli nastąpi wydłużenie terminów wydawania decyzji administracyjnych 
poza podstawowe terminy określone w KPA, a wydłużenie to nie będzie wynikać z winy Wykonawcy (np. braki we 
wniosku), 

- zmiany wynikające z oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 
 
4.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych 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 niniejszej ustawy. 

2. Odwołanie przysługujące wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności: 

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c. odrzucenia oferty odwołującego, 

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

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

 

Rozdział 21. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający na mocy art. 83 ust. 2  dopuszcza składania ofert częściowych tj. Wykonawca może złożyć ofertę na 
wykonanie: 

 ETAP I:  Zadanie nr 1, 

 ETAP I: Zadanie nr 2, 

 ETAP I: Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2, 

 ETAP III: Zadanie nr 1, 

 ETAP III: Zadanie nr 2, 

 ETAP III: Zadanie nr 3, 

 ETAP III: Zadanie 1, Zadanie 2 oraz Zadanie nr 1 

ETAP I oraz ETAP III 

PRZY CZYM W FORMULARZU OFERTY PODAJE WARTOŚĆ KAŻDEGO ZADANIA!!! 
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Rozdział  22.  Maksymalna  liczba  Wykonawców,  z  którymi  zamawiający  zawrze  umowę  ramową,  jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

Rozdział 23. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 lub  art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po  których  zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

Rozdział  24.  Opis  sposobu  przedstawiania  ofert wariantowych  oraz  minimalne  warunki,  jakim  muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 

Rozdział  25.  Adres  poczty  elektronicznej  lub  strony  internetowej  Zamawiającego,  jeżeli  zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 

 
Zamawiający podaje adres poczty elektronicznej do porozumiewania się z Zamawiającym - 

 
zamowieniapubliczne@koniecpol.pl. 

 
Rozdział  26.  Informacje  dotyczące  walut obcych, w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 
Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN. 

 
Rozdział 27. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne 
urządzeń informatycznych, informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 
elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a, 91 b, 91 c ustawy. 

 
Rozdział 28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

 
Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 

 
Rozdział 29. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców. 

 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

Rozdział 30. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom 
 

Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom. 

mailto:ue@krzepice.pl
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Załączniki do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia ETAP I  

 
- Załącznik nr 1 - Projekt badań geologicznych ujęcia wód podziemnych w Rudnikach, wraz z decyzją zatwierdzającą z  
                              dnia 28.03. 2001r zmieniona decyzją  z dnia 04. 04. 2008r; 
- Załącznik nr 2 - Aktualne wyniki badań wody z istniejącego odwiertu studni w Rudnikach; 
- Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o  przyjęcie zasobów eksploatacyjnych; 
- Załącznik nr 4 - Szacunkowe obliczeniowe zapotrzebowanie wody; 
- Załącznik nr 5 - Warunki techniczne zasilania ujęcia w energię elektryczną; 
- Załącznik nr 6 - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 402 w Rudnikach 
- Załącznik nr 7 - Mapa poglądowa 
- Załącznik nr 8 - Wstępna opinia Powiatowego Zarządu Dróg  
 
Załączniki do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia  ETAP III 
 
- Załącznik nr 9 - Mapa poglądowa 

 

Załączniki do oferty ETAP I oraz ETAP III 
 
- Załącznik nr 10 - Formularz oferty 
- Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
- Załącznik nr 12 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
- Załącznik nr 13 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
- Załącznik nr 14 - Wykaz wykonanych głównych usług 
- Załącznik nr 15 - Wykaz osób  
- Załącznik nr 16 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 
- Załącznik nr 17 - Zobowiązanie o współpracy 
- Załącznik nr 18 - Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji 
- Załącznik nr 19 - Istotne  dla  stron  postanowienia (umowa-wzór),  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej  umowy  w sprawie zamówienia publicznego 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

…………………………………….. 
pieczęć  Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Gmina Koniecpol 

ul. Chrząstowska 6a 

42-230 Koniecpol 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz., 605.) na 

 
ETAP I  - Zadanie nr 1 

lub 
ETAP I - Zadanie nr 2 

lub 
ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 

lub 
ETAP III - Zadanie nr 1 

lub 
ETAP III - Zadanie nr 2 

lub 
ETAP III - Zadanie nr 3 

lub 
ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 

lub 
ETAP I oraz ETAP III 

 
oferujemy wykonanie zamówienia 

1. za cenę ryczałtową wraz ….... % podatkiem VAT w wysokości 
 

 
w tym: 

a) wartość netto ………………………….zł 

b) % podatek VAT ………………………… zł., 
 

2. Powyższa cena obejmuje całkowity zakres POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ określonych w zamówieniu określony 
w dokumentacji przetargowej, a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem 
objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia ……………………..roku tj. w ciągu…………dni od dnia otwarcia 
ofert wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz 
dokonaliśmy oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że zawarte w zał. Nr 18 do SIWZ istotne dla stron postanowienia zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane i 
zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
…………….................…………zł  (słownie: ............................................................................................) 
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7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wzór protokołu zdawczo - 
odbiorczego dokumentacji został przez nas zaakceptowany 

8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie 

podlegamy wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

9. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktur. 

10. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em,   e-mail,   NIP,   Regon, nr konta 
bankowego):…………………………………………………………………………. 

 
11. Zakres zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

 
 

Lp. Zakres zamówienia 

  

  

  

 

12. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że: 

• nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm)*), 

• należymy  do  grupy  kapitałowej  i  załączamy  do  naszej  oferty  przetargowej  listę  podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ*) 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 

Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 
1.   ……………………………… 

2.   ……………………………… 

3.   ……………………………… 

4.   ……………………………… 

5.   ……………………………… 

6.   ……………………………… 

7.   ……………………………… 

8.   ……………………………… 

9.   ……………………………… 

10. ……………………………… 
 
 

…………………………... ……………………………………….. 
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 
 
 

…………………………………….. 
pieczęć  Wykonawcy 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 

ETAP I  - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 3 
lub 

ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 
lub 

ETAP I oraz ETAP III 
 

„oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 605). 

 
 
 
 
 

………………………..………... ………………………………………………..…………….. 
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 12  do SIWZ 
 
 
 

……………………………. 
(pieczęć  wykonawcy) 

 
 
 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

 
 

Niniejszym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że: 
 

1. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W skład ww grupy kapitałowej wchodzą 
następujące podmioty: 

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

2.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.   ………………………………………………………………………………………………………………………………………...oraz 

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

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

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

2. Nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

 
Uwaga: niepotrzebny punkt należy skreślić 

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

miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 13  do SIWZ 
 

…………………………………….. 
pieczęć  Wykonawcy 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

ETAP I  - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 3 
lub 

ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 
lub 

ETAP I oraz ETAP III 
 

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605 ) dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy  prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania  wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami   zdolnymi   do   wykonania 
zamówienia, 

4. sytuacji  ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 

…………………..…………... ……………………………………….. 
Miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: Oświadczenie to składają wszyscy Wykonawcy zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i podmioty 
nieposiadające osobowości prawnej
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Załącznik nr 14 do SIWZ 
 

…………………………………….. 
pieczęć  Wykonawcy 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 
 

ETAP I  - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 3 
lub 

ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 
lub 

ETAP I oraz ETAP III 
 
 

 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 
- przedmiot usług 

miejsce 
wykonania usług 

Nazwa i 
adres 

podmiotu na 
rzecz, 

którego 
usługi 

zostały 
wykonane 

Wartość 
usług 

wykonanyc
h przez 

Wykonawc
ę w PLN 

 

Informacja 
o 

sposobie 
wykonania usługi 

 
 

Termin 
wykonani
a 

1 2 3  4 5 

 
1. 

    
Należycie

/ 
Nienależyci
e* 

 

 
2. 

     

 
3. 

     

 
4. 

     

 
 
 
 

…………………………... ……………………………………….. 
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
 

*niepotrzebne  skreśl
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Załącznik nr 15 do SIWZ 

…………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 
 

WYKAZ OSÓB 
 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. 
 

ETAP I  - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 3 
lub 

ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 
lub 

ETAP I oraz ETAP III 

 
 
 
 

Imię i nazwisko 

 

Zakres wykonywanych 
czynności oraz 

proponowana funkcja 
w realizacji 
zamówienia 

 
Opis 

posiadanych 
uprawnień oraz 

kwalifikacji 
zawodowych i 
doświadczenia 

 
 

Wykaz 
zrealizowanyc

h obiektów 

 
 

Podstawa 
dysponowania 

wskazaną 
osobą 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Uwaga ! 
 

1) Wykaz osób powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

2) W przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp umożliwiających wykonanie zamówienia - tj. osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 
 
 

…………………………... ……………………………………….. 
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 



26 
 

 

Załącznik nr 16  do SIWZ 
 
 

…………………………………….. 
pieczęć  Wykonawcy 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ 
 
 
Ubiegając się o zamówienie publiczne, pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie z art. 24 st. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 605) na wykonanie zamówienia pn.  
ETAP I  - Zadanie nr 1 

lub 
ETAP I - Zadanie nr 2 

lub 
ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 

lub 
ETAP III - Zadanie nr 1 

lub 
ETAP III - Zadanie nr 2 

lub 
ETAP III - Zadanie nr 3 

lub 
ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 

lub 
ETAP I oraz ETAP III 

 

ja, niżej podpisany, reprezentujący Firmę, której nazwa jest wskazana pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony 

na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 

oświadczam, że osoby wymienione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają wymagane prawem uprawnienia w zakresie niezbędnym do sprawowania określonych funkcji. 

 
 
 
 
 

…………………………... ……………………………………….. 
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 17 do SIWZ 
 

…………………………………….. 
pieczęć  Wykonawcy 

 
 

ZOBOWIĄZANIE O WSPÓŁPRACY 
 
 

……………………………………… 
Nazwa podmiotu zobowiązanego 

 
 

Niniejszym zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

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

/podać jakich, określić zakres/ 

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

/sposób wykorzystania zasobów/ 

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

/charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem/ 

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

/zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia/ 
 
 

przy realizacji zamówienia publicznego na usługi p.n. 
 

ETAP I  - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 3 
lub 

ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 
lub 

ETAP I oraz ETAP III 
 
 
 
 
 

…………………………... ……………………………………….. 
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 18 do SIWZ 
 
 

WZÓR PROTOKOŁU 
ZDAWCZO – ODBIORCZEGO DOKUMENTACJI 

 
 

Sporządzony dnia ....................................... w siedzibie……………………………………………………………………..…………………. 
...................................................................................................................................................... 

(Zamawiającego/Projektanta)* 
 

 1. Komi sja w skł ad zie:   

Przedstawiciele 
Zamawiającego: 
1)……..................................... 

Przedstawiciele Jednostki Projektującej 
(Wykonawcy): 

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

3)................................................ 3)............................................................. 

 
Po  zapoznaniu  się  z  dostarczoną  w  dniu  ......................................  dokumentacją  na:   

ETAP I  - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 3 
lub 

ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 
lub 

ETAP I oraz ETAP III 

realizowaną na podstawie umowy (nr, z dnia)…………............. ............ ...................... .............................................................. 

zwanej dalej umową oraz z treścią tej umowy, stwierdza się co następuje: 
 

1. Dokumentacja  została   */nie  została*   dostarczona   w  terminie  określonym  w   umowie.  Ilość  dni   
opóźnienia 
wynosi...................................................................................................................... 

2. W przypadku opóźnienia, podać przyczyny: 

2.1 powstałe z przyczyn zależnych od Jednostki Projektującej, (jakie).......................…………………………………………… 

2.2 powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego, (jakie).................................................................................. 
2.3 niezależne od w/w stron, (jakie)...........................................................................…………………………………………… 

3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności stron w powstaniu opóźnienia podać dni i wysokość należnych jednej ze 
stron kar umownych: ..................................................................………….. 

4. Po dokonaniu sprawdzenia kompletności zamówionej dokumentacji stwierdzono: 

4.1 przedmiot zamówiono dostarczono: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2. dostarczona dokumentacja zawiera */nie zawiera* wszystkie zamówione na podstawie umowy części: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3. w dokumentacji stwierdzono brak następujących części: 
.............................................................…………………………………………………………………………………………..................... 

5. Do dokumentacji dołączono: 

5.1 oświadczenie o kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma służyd: tak*/nie* 

5.2 kserokopie uprawnień projektowych autorów poszczególnych projektów branżowych: tak* /nie* 

5.3 wymagane przepisami uzgodnienia poszczególnych składowych branżowych części dokumentacji: tak* / nie* - 
wymienić  brakujące (z ww.)........................................................ 

6. Termin dostarczenia brakujących, wymienionych w punkcie 4 i 5 części dokumentacji ustala 
się na dzieo................................................................................................................................. 

7. Jednostka Projektująca przy niniejszym protokóle udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości za 
wykonaną dokumentację na warunkach określonych w umowie. 

8. Jednostka Projektująca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, za 
wady 

dokumentacji. 

9. Jednostka Projektująca przekazuje */nie przekazuje* niniejszym protokołem Zamawiającemu prawa autorskie 
majątkowe do dokumentacji i oświadcza, że projektanci podpisani pod składowymi częściami dokumentacji są jej 
autorami. 

10. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku zlecenia zmian, przeróbek lub konstrukcji dokumentacji innej 
Jednostce Projektującej poinformować ją o obciążeniu dokumentacji lub niektórych jej części składowych 
niezbywalnymi osobistymi prawami autorskimi i nałożyć na inną Jednostkę Projektującą obowiązek uwzględnienia 
w jej ofercie kosztów związanych z załatwieniem osobistych praw autorskich Jednostki Projektującej. 

11. Ze względu na braki wymienione w punkcie 4 i 5 protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury 
końcowej za wykonanie dokumentacji. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół 
końcowy o odbiór brakujących części wymienionych w punkcie 4 i 5 niniejszego protokołu. 

12. Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma służyć, dokonuje się jej odbioru. 
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury koocowej za realizację dokumentacji. 

13. Powyższy protokół nie stanowi zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki dokumentacji nałożonej na 
Jednostkę Projektującą w umowie. 

14. Jednostka Projektująca zobowiązuje się do usuwania wad i braków w dokumentacji zgodnie z warunkami umowy. 

15. Inne wnioski i zastrzeżenia: 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

Podpisano: 
 

Przedstawiciele  Zamawiającego 

1)..................................................................... 

2).................................................................... 

3).................................................................... 
 

Przedstawiciele Jednostki Projektującej 

1)..................................................................... 

2).................................................................... 

3).................................................................... 
 

niepotrzebne   skreślić 
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Załącznik nr 19 do SIWZ 

 

UMOWA   nr ...………… 
 
zawarta w dniu  ………….    w Koniecpolu  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pomiędzy: 
 
Gminą Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol, ul Chrząstowska 6A  reprezentowaną przez: 
Ryszarda Suligę  -Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Gwary, 
zwaną dalej „ Zamawiającym” 
 
a firmą: …………………………………………………………………….. NIP ………………… z siedzibą ……………………………………………. nr. 
…………… zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez: …………………………………………………………….. 
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
 Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

nr. ogłoszenia: …………………..z dnia ………….2016 Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania  

usługę polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji:  

ETAP I  - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP I - Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 1 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 2 
lub 

ETAP III - Zadanie nr 3 
lub 

ETAP III - Zadnie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 
lub 

ETAP I oraz ETAP III 
 

Szczegółowy zakres niniejszej umowy określony został w Rozdziale 3 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia nr. ZP ………..….. z dnia ………….. stanowiący załącznik do umowy. 

1. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i weryfikacji w 
zakresie wynikającym  z przepisów prawnych. 
 

§ 2 
1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 

a)Cena  ryczałtową brutto (wraz z VAT)  w wysokości: …………………………..zł 
słownie :…………………………………………………………………………………. 

w tym podatek VAT w wysokości 23 .% tj. …………….............…..zł  
słownie: ………………………………………………………………………………… 

Cenę ryczałtową  netto w wysokości : ………..............……………. zł 
słownie: ………………………………………………………………………………… 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i  nie może ulec zmianie. 
 

§ 3 
1. Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej będzie się dokonywała zgodnie z następującym 

harmonogramem: 
a/ po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej  w stopniu umożliwiającym jej złożenie do 
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zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę  w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia określonego w § 2 
 
b/ po uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowę – 50% kwoty wynagrodzenia określonego w § 2. 
 

2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie danego etapu jest protokół odbioru podpisany przez obie strony. 
3. Płatności  regulowane będą przez zamawiającego  w terminie 30-dniowym od daty otrzymania  prawidłowo 

wystawionej faktury. 
 

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu 
o zapisy zamieszczone w § 8 umowy. 

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na  konto wskazane przez Wykonawcę na 
fakturze. 

6. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej umową, bądź wniesienia uwag lub zastrzeżeń  do wykonanej 
pracy, wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji uzupełniającej, bądź dokonania niezbędnych 
poprawek, na własny koszt. 
 

§ 4 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia do .............................................r. 
 

§ 6 
1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia zamawiającego pełnić będzie 

………………………………………………………………………………………. 
2. Koordynatorem prac z ramienia wykonawcy . …………………………………. 

 
§7 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na  piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc. 
f)  W przypadku o którym mowa w pkt. 1a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 
 

§8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
- w wysokości  10 % wynagrodzenia  umownego za przedmiot umowy, 

b) za zwłokę  w  oddaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  odbioru – w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego za przedmiot odbioru za  każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   umownego 
za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji, przedstawionej w  art. 145 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 605). 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w  usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na  zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§9 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na wady projektu do czasu odbioru prac 

zrealizowanych w oparciu o wykonana dokumentacje zgodnie z niniejszą umową. 
2. W ramach rękojmi Wykonawca usunie wady projektu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego. W przypadku uchybienia terminu  Wykonawca zapłaci kary umowne jak w § 8 pkt. 1c. 
 

§ 10 
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1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie  w formie  aneksu podpisanego 
przez obie strony, pod rygorem nieważności.    

        
§ 11 

     1.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych. 

 
§ 12 

     1.  Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

     1.      Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egz. dla każdej ze  
              stron. 

               ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 
 


