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Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

Oś Priorytetowa 5- Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo 
kulturowe, turystyk ę i sport, 

Działanie 5.2 –Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek 
edukacyjnych i kulturalnych                                                                                                                         

Projekt „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w 
Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu 

istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej” 
 

Wislica, dnia 15.01.2010 roku. 
 
Znak sprawy: Or. 341-1/10 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or-341-1/10. Nazwa 
zadania: "Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego w Wiślicy - 
hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej" 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica 
Adres zamawiającego: Okopowa 8 
Kod Miejscowość:  28-160 Wiślica 
Telefon:  41 3792106 
Faks:  41 3792128 lub 41 3792106 wew.25 
Adres strony internetowej:  www.ug.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka 
Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, 
opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane 
w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 
2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 + nowelizacja z 5 listopada 2009 r, 
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a takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące 
przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz.1817), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr  224 poz. 1796), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. 
U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
- 46 Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej dla  
projektu "Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego w Wiślicy - 
hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej " na potrzeby  Gminy Wiślica  wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego nad realizacją inwestycji w tym: 
 

1) Budowa na działce Nr 531/5 w Wiślicy Gimnazjum na 160 osób  
- 9 oddziałów /sal lekcyjnych/. 
- gabinet dyrektora 
- sekretariat 
- pokój nauczycielski 
- wc dla dzieci i personelu zgodnie z obowiązującymi normami 
 
2) Budowa hali na działce Nr 531/5 w Wiślicy 
- hala sportowa o minimalnych wymiarach boiska 40m * 20m z widownią na 200 miejsc 
- zaplecze hali sportowej : 
- szatnie - 2 szt, wc, natryski, pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy- 2 szt,     
gabinet lekarski, siłownia, inne niezbędne pomieszczenia o ogólnej powierzchni   
  450m2 
 
3) Modernizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Podwale w Wiślicy na działce Nr 531/5 z 
ewentualną rozbudową na 350 osób z uwzględnieniem istniejącego podpiwniczenia   
obejmująca: 
- Termomodernizację istniejącego budynku z wymianą stolarki drzwiowej i remontem  
     pokrycia  dachowego oraz dociepleniem stropodachu 
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- Remont i przebudowa  wnętrza budynku obejmująca w szczególności wydzielenie 
- 16 oddziałów /sal lekcyjnych/ + pracownia komputerowa 
- pokój nauczycielski 
- szatnie szt.2 
- świetlice - szt 2 
- stołówka z kuchnią 
- przedszkole z szatnią i placem zabaw dla dzieci /30 osób/, 
- gabinet dyrektora z sekretariatem, 
- gabinet lekarski, 
- pokój pedagoga szkolnego, 
- przebudowa zaplecza istniejącej sali gimnastycznej, 
- inne niezbędne pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi normami  
 
4) Modernizacja istniejącej kotłowni na olej opałowy z zabezpieczeniem mocy na potrzeby    
    nowo wybudowanej hali i gimnazjum 
 
5) Zagospodarowanie terenu wokół zaprojektowanych i istniejących budynków na działce Nr 
531/5, w tym: 
 - zaprojektowanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej i wymiarach   
              40m*20m, 
 - bieŜni 60 m ze skocznią w dal 
 - place parkingowe, zieleń 
 
6) Projekt drogi dojazdowej do hali i gimnazjum oraz  dróg poŜarowych 
 

3. Szczegółowy zakres: 
Zakres prac dla zamówienia obejmuje:   
1) Opracowanie koncepcji projektu, 
Koncepcja projektu zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego. Uwagi i opinie zostaną 
przekazane Wykonawcy. Po konsultacjach naleŜy je uwzględnić w  projekcje budowlano-
wykonawczym. 
2) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w następującym zakresie: 
- projekt zagospodarowania terenu (na mapie do celów projektowych ) 
- architektura 
- konstrukcja 
- instalacje sanitarne: wod-kan, co, wentylacja 
- instalacje elektryczne, odgromowa, 
- instalacja teletechniczna i komputerowa, 
- wyposaŜenie obiektu w potrzebne sprzęty i urządzenia (technologia), 
- przyłącza sieci zewnętrznych z podziałem na poszczególne branŜe, 
- drogi dojazdowe, parking, 
- projekt zieleni, 
3) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. 
4) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz aktualizacja przedmiarów 
robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na pisemne wezwanie Zamawiającego. 
5) Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania 
projektu technicznego. 
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6) Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu 
technicznego. 
7) Wykonanie technicznych badań podłoŜa gruntowego. 
8) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie warunków na podłączenie 
do sieci wodociągowej i odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej. 
9) Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii wymaganych przepisami w tym decyzje związane 
usytuowaniem inwestycji w obszarze ochrony konserwatorskiej i obszarze NATURA 2000. 
10) Opracowanie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględnionej planie BiOZ.   
11) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 
 

4. Ilość i wyszczególnienie  
1) Projekt budowlano-wykonawczy 
- dokumenty będące przedmiotem umowy po uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych,  uzgodnień  naleŜy wykonać w 5 egzemplarzach wraz z  zapisem na 
nośniku cyfrowym ( płyta CD/DVD, mapy , rysunki w formacie PDF do druku A4) 
 
2)  Materiały przetargowe  
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz. w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC i PDF , 
- Opracowanie przedmiarów robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25, 
- Opracowanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25, 
 

5. Dokumentację projektową naleŜy wykonać z naleŜytą starannością wraz z wszelkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie wymaganiami ustaw, 
a w szczególności: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 
1118 z późn. zm.); 
- Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133); 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 
 

6. W/w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych 
robót formalno-prawnych wymaganych do zatwierdzenia opracowanego projektu budowlanego    
i uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
7. Wykonawca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru autorskiego w pełnym zakresie 
wszystkich branŜ stanowiących zakres opracowania  (np. technologii) projektu budowlanego ze 
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wskazaniem osób uprawnionych. Obowiązki inspektora nadzoru autorskiego określają 
odpowiednie przepisy "prawa budowlanego". 

 
8. W przypadku stwierdzenia braku uzgodnienia lub opinii, oraz błędów projektowych pełną 
odpowiedzialność ponosi wykonawca opracowanego projektu budowlanego. Z tego tytułu Gmina 
Wiślica będzie mogła domagać się od wykonawcy odszkodowania /zadośćuczynienia / zgodnie z 
obowiązującym prawem. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

71.32.00.00-7-  usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
 
9. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych 
 
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
 
11. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego. 

12. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom:  

Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  część  przedmiotu   zamówienia innej   
firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 
1) Określenia w złoŜonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie 
realizowany przez podwykonawców. 
2) Wynagrodzenie za część realizowaną przez podwykonawców Zamawiający ureguluje 
Wykonawcy po złoŜeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań 
wobec niego za wykonaną część 
3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 
kodeksu cywilnego. 
4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawcę. 
 
13. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                        
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
2) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.  
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawcę 
14. Wymagania organizacyjne 
Przed przystąpieniem do prac zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. 
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1) Opracowując dokumentację projektową Wykonawca jest zobowiązany w przypadku 
określenia technologii, urządzeń, materiałów - opisać zaproponowane materiały, urządzenia, 
technologie za pomocą parametrów technicznych, dokładnych określeń, w taki sposób by nie 
wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. JeŜeli ze względu na specyfikę 
przedmiotu nie moŜna opisać za pomocą dokładnych określeń - wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy "lub równowaŜny".  
 
15. Wymagania dot. gwarancji 
Nie jest wymagana 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
1) koncepcja, zebranie materiałów  - 30 dni  od  dnia podpisania umowy, 
2) projekt do złoŜenia do konserwatora  celem zaopiniowania - 60 dni od uzgodnień i 
zatwierdzenia koncepcji   
3) Za termin zakończenia zamówienia uwaŜa się dzień  przekazania kompletnej dokumentacji w 
siedzibie Zamawiającego nie później jednak niŜ 120 dni od dnia podpisania umowy. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami  fizycznymi, osobami 
prawnymi  lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a takŜe 
Wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki 
określone w ustawie oraz niniejszej specyfikacji.   
 
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia, 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem wszczęcia niniejszego 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 wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie tj. usługi projektowe związane z 
zaprojektowaniem/projektowaniem  co najmniej: 
a) jednej hali sportowej o wymiarach boiska min 36x18, 
b) jednego projektu dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji, zmiany sposobu 
uŜytkowania budynku uŜyteczności publicznej o powierzchni minimalnej nie mniejszej niŜ 2000 
m2. 
c) jednej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu o powierzchni nie mniejszej niŜ 
2000 m2 w tym projektu: placu zabaw , projektu zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką 
zieleni, projektu dróg dojazdowych i parkingów, projektu oświetlenia terenu, projektu 
monitoringu. 
d) jednego zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej wraz z oświetleniem. 
UWAGA!!! Co najmniej jedna z w/w dokumentacji winna być opracowana w strefie ochrony 
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konserwatorskiej. Do kaŜdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający 
naleŜyte wykonywanie/wykonanie zamówienia. 
 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 
a. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 
b. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
c. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń  
d. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
e. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i złoŜą oświadczenie, Ŝe osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz dysponują 
aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa i są 
ubezpieczeni. 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200 000,00 
zł. 
 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
3. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 
 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
 
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 
1) Jest niezgodną z ustawą. 
2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) Jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) Zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) Została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
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7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) Jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego 
- spełnia/niespełna. 
 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze załączonym 
do SIWZ.- Załącznik Nr 1. 
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych - na wzorze załączonym do SIWZ - Załącznik Nr 2. 
A.3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik Nr 4. 
A.4) Parafowany wzór umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ.  
A.5) Dokumenty potwierdzających posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.   
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a przypadku 
osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. B.2) niniejszej specyfikacji. 
B.2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- na wzorze załączonym do SIWZ.- Załącznik Nr 3. 
 
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
C.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złoŜenia oferty, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie tj. usługi projektowe związane z 
zaprojektowaniem/projektowaniem  co najmniej: 
a) jednej hali sportowej o wymiarach boiska min 36x18, 
b) jednego projektu dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji, zmiany sposobu 
uŜytkowania budynku uŜyteczności publicznej o powierzchni minimalnej nie mniejszej niŜ 2000 
m2. 
c) jednej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu o powierzchni nie mniejszej niŜ 
2000 m2 w tym projektu: placu zabaw , projektu zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką 
zieleni, projektu dróg dojazdowych i parkingów, projektu oświetlenia terenu, projektu 
monitoringu. 
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d) jednego zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej wraz z oświetleniem. 
UWAGA!!! Co najmniej jedna z w/w dokumentacji winna być opracowana w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Do kaŜdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający 
naleŜyte wykonywanie/wykonanie zamówienia. 
 
C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezaleŜnie od tego, czy 
są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności.. 
  Wykaz zawierający, Ŝe Wykonawca dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi 
uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 
a. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 
b. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
c. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń  
d. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  
e. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.  
  
C.3) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Izby 
InŜynierów Budownictwa i są ubezpieczeni. 
 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 
pkt. 4) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
D.1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł. 
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
E.2) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w niniejszym 
pkt. „E". 
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
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postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.(B.1) do B.2)) dla kaŜdego 
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
G. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane  usługi odpowiadają wymaganiom określonym w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty naleŜy dołączyć następujące 
dokumenty: 
 -Zamawiający nie wymaga dokumentów  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 
H.1) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na 
zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak 
jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złoŜenie razem z 
ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.2) dotyczących kaŜdego z tych 
podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 
H.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
H.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.1), kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z 
tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
H.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upowaŜnionego 
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 
prawnego. 
H.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 
H.6) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1)  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
Gmina Wiślica 
Ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu:  41 3792128 lub 41 
3792106 wew.25. 
b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej: urząd@ug.wislica.pl  
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
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W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. 

W sprawach proceduralnych: 

Marek Gaweł tel. (041)  379-21-06 w.24 

W sprawach merytorycznych: 

    Waldemar Błachut tel. (041) 379-21-06 w.32 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 

 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1 Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 
zastrzeŜeniem pkt.2). 

2 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 
www.ug.wislica.pl. 

5 Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

6  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej www.ug.wislica.pl. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 

4) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne. 

5) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 
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ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając 
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, 
jeŜeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień 
publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.ug.wislica.pl. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
IX. Termin zwi ązania ofertą 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. 
od dnia 25.01.2010 roku. 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
pełnomocnictwo / upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli 
kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie naleŜy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upowaŜnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona 
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 
Zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki 
została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia.   

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert.  

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 

wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta - "Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego w 
Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy 

wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej"" 
nie otwierać przed 25.01.2010 roku, godz. 8:10 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 25.01.2010 rok do godz. 8:00  
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Wiślicy 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat 
 

2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 25.01.2010 roku o godz. 8:10 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Wiślicy 
Ulica Okopowa 8 
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28-160 Wiślica 
Pokój nr 13 – I piętro 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3. Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
   
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli: 
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
2) oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie 
do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniŜej 
 
L.p Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór 
1 cena 100 cena oferty badanej/cena oferty najtańszej x 100 

pkt = wynik 
 
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
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dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
naleŜny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 
przepisami prawa. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne, 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 
 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało 
miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.ug.wislica.pl, 

5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 

2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu, chyba, Ŝe w postępowaniu została złoŜona tylko jedna oferta, w takim przypadku 
umowa moŜe zostać podpisana przed upływem tego terminu. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 
od zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek 
uniewaŜnienia postępowania. 
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
moŜna wnieść protest do Zamawiającego.  
 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający 
Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności 
faktyczne i prawne) moŜe być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, Ŝe: 
 

a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia 
jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim 
przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 

 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 
 
1)  pisemnej,  
2) faksem na nr faksu -41 3792128 lub 41 3792106 wew.25. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za pomocą faksu. 
3) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej urząd@ug.wislica.pl  KaŜda ze stron na 
Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za pomocą 
poczty elektronicznej. 
 
5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe 
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
 
6. Zamawiający przekaŜe Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu, a jeŜeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamieści ją równieŜ na stronie internetowej, wzywając wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
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7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie 
wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 
przekazując jego kopie zamawiającemu. 
 
9. Zamawiający przekaŜe Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŜe zgłosić, przystąpienie do 
postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego 
Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, 
przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności 
wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 
 
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeŜonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
- wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert, za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu 
- udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - 
urzędowania 
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem 
lub drogą elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn technicznych przesłanie 
dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz 
wskaŜe sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  
4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający 
wykonuje odpłatnie (1 zł. za 1 stronę). 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) 
oraz Kodeks Cywilny. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XIX. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych - Załącznik Nr 2. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych -Załącznik Nr 3. 
4.  Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik Nr 4. 
5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat - Załącznik Nr 5. 
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 6.  
7. Oświadczenie Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia – załącznik nr 7 do SIWZ. 
8.  Projekt umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ.  
 
 
 

____________________________________ 
                                                                                                   Kierownik Zamawiającego 
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Załącznik Nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica 
Adres zamawiającego: Okopowa 8 
Kod Miejscowość:  28-160 Wiślica 
Telefon:  41 3792106 
Faks:  41 3792128 lub 41 3792106 wew.25 
Adres strony internetowej:  www.ug.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl  
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Numer sprawy: Or-341-1/10. Nazwa 
zadania: "Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno - rekreacyjno - sportowego w Wiślicy 
- hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej 
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej" , oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  

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

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 
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Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1) oświadczamy, Ŝe cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia 
2) oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do 
rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ; 
3) oświadczamy, Ŝe  zapoznaliśmy  się  ze  SIWZ  i  projektem  umowy  i  nie  wnosimy  
Ŝadnych  zastrzeŜeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami  
postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert; 
4) oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego; 
5) oświadczamy, Ŝe jesteśmy (jestem) upowaŜnieni do reprezentowania Wykonawcy; 
 
 
Oświadczam, Ŝe: 
1) koncepcja, zebranie materiałów  - 30 dni  od  dnia podpisania umowy, 
2) projekt do złoŜenia do konserwatora  celem zaopiniowania - 60 dni od uzgodnień                i 
zatwierdzenia koncepcji   
3) Za termin zakończenia zamówienia uwaŜa się dzień  przekazania kompletnej dokumentacji w 
siedzibie Zamawiającego nie później jednak niŜ 120 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Informacje na temat podwykonawców  
 

Nazwa firma Zakres przedmiotu zamówienia który będzie realizowany 
przez podwykonawcę 

  
  
  
  

 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
Inne informacje wykonawcy:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 

................................................................................. 
       (data, pieczęć i odpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 
 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
Oświadczam, Ŝe przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
spełniam warunki, dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli  
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. 

 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                           (data, pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 
 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 

................................................................................. 
                                                                                           (data, pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4  
 

WYKONAWCA:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ó)
w)    

   

 
 
 
 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJ ĄCYM 
 
 
Lp Imi ę i nazwisko Zakres odpowiedzialności Nr telefonu 
    
    
    

 
 
 
 
  

................................................................................. 
                                                                                       (data pieczęć i  podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
. 
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Załącznik Nr 5 
WYKONAWCA:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 

   

   

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złoŜenia oferty, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie tj. usługi projektowe związane z 
zaprojektowaniem/projektowaniem  co najmniej: 
a) jednej hali sportowej o wymiarach boiska min 36x18, 
b) jednego projektu dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji, zmiany sposobu 
uŜytkowania budynku uŜyteczności publicznej o powierzchni minimalnej nie mniejszej niŜ 2000 
m2. 
c) jednej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu o powierzchni nie mniejszej niŜ 
2000 m2 w tym projektu: placu zabaw , projektu zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką 
zieleni, projektu dróg dojazdowych i parkingów, projektu oświetlenia terenu, projektu 
monitoringu. 
d) jednego zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej wraz z oświetleniem. 
 

 
UWAGA!!! Co najmniej jedna z w/w dokumentacji winna być opracowana w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Do kaŜdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający 
naleŜyte wykonywanie/wykonanie zamówienia. 
 

Data wykonania. Lp Przedmiot wykonanej 
usługi /Nazwa usługi 

Wartość              
w PLN Początek 

(data) 
Zakończenie 

(data) 

Odbiorca (nazwa, 
adres, nr. tel do 

kontaktu) 

1      

2       

3       

4       

5       
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JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do powyŜszego 
wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
 

................................................................................. 
                                                                                          (data pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 
WYKONAWCA:  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ó)
w)    

   

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB B ĘDZIE DYSPONOWAŁ 
WYKONAWCA I KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 
 

Lp Imi ę i nazwisko 
/nazwa 
podmiotu 

Kwalifikacje / Wykształcenie Kwalifika
cje/Upra
wnienia 
(zakres, 
data, 
numer) 

Dysponuje / 
będzie 
dysponował – 
wpisać 
odpowiednie 

1.  Uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, 

  

2.  Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń 

  

3.  Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez 
ograniczeń 

  

4.  Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń  

  

5.  Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

  

 
Do wykazu naleŜy dołączyć: 
1) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Izby 
InŜynierów Budownictwa i są ubezpieczeni -  zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
2) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeŜeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował 
 
. 
 

................................................................................. 
       (data, pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr  7 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
śE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia  
oraz dysponują aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa i 
są ubezpieczeni. 
 
 

................................................................................. 
                                                                                            (data, pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 8 
Projekt  

 
U M O W A  Nr Or -342-……/2010 

 
Zawarta w dniu ……………….2010 roku  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego         o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 
ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Opracowanie dokumentacji projektowej. „Budowa 
centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w Wiślicy - hala sportowa, 
gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej”, Nr sprawy: Or-341-1/10. 
pomiędzy: 
 
Gminą Wiślica, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
      1. mgr inŜ. Stanisław Krzak - Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Haliny Sokołowskiej 
 
a  
 
………………………………………………………………….. 
.................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................................. 
NIP: ............................................................................................. 
REGON: ....................................................................................... 
reprezentowanym przez: ............................................................ 
zwanym w treści WYKONAWC Ą 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej 
dla  projektu „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w 
Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej ” na potrzeby  Gminy Wiślica  wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji 

Zakres prac dla zadania:  
a) opracowanie koncepcji projektu, 
b)  opracowanie projektu budowlano- wykonawczego,  
c)  opracowanie na własny koszt map do celów projektowych, 
d) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,, 
e) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
f) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 
g) prowadzenie uzgodnień z organami i instytucjami wg kompetencji w niezbędnym 

zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę,  
h) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie  pozwolenia na budowę, 



 29 

i) aktualizacja przedmiarów robót , kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na pisemne 
wezwanie zamawiającego, 

j) wprowadzanie na pisemny wniosek zamawiającego zmian w projekcie . 
 
2. Opracowanie koncepcji projektu   
Koncepcja projektu zostanie opracowana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy 
przedstawiona Zamawiającemu. Uwagi i opinie zostaną przekazane Wykonawcy. Po 
konsultacjach naleŜy je uwzględnić w  dokumentacji projektowej. Koncepcja winna zawierać 
cały zakres przedmiotowy projektu.  
 
3. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. 
1) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w następującym zakresie: 

- projekt zagospodarowania terenu (na mapie do celów projektowych ) 
- architektura 
- konstrukcja 
- instalacje sanitarne: wod-kan, co, wentylacja 
- instalacje elektryczne, odgromowa, 
- instalacja teletechniczna i komputerowa, 
- wyposaŜenie obiektu w potrzebne sprzęty i urządzenia (technologia), 
- przyłącza sieci zewnętrznych z podziałem na poszczególne branŜe, 
- drogi dojazdowe, parking, 
- projekt zieleni, 

2) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. 
3) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz aktualizacja przedmiarów 

robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na pisemne wezwanie Zamawiającego. 
4) Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania 

projektu technicznego. 
5) Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu 

technicznego. 
6) Wykonanie technicznych badań podłoŜa gruntowego. 
7) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie warunków na podłączenie do 

sieci wodociągowej i odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej. 
8) Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii wymaganych przepisami w tym decyzje związane 

usytuowaniem inwestycji w obszarze ochrony konserwatorskiej i obszarze NATURA 2000. 
9) Opracowanie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględnionej 

planie BiOZ.   
10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 
Dokumenty będące przedmiotem umowy po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych,  
uzgodnień  naleŜy wykonać w 5 egzemplarzach wraz z  zapisem na nośniku cyfrowym ( płyta 
CD/DVD, mapy , rysunki w formacie PDF do druku A4) 
4.  Materiały przetargowe  
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a) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 5 egz. w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC i PDF , 
b) Opracowanie przedmiarów robót – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25, 
c) Opracowanie kosztorysów inwestorskich – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25, 
d) Dokumentacja przetargowa ma być przygotowana zgodnie z: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 
 
5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być zaopatrzona w 
następujące załączniki: 
1) wykaz opracowań dokumentacji dla całego zadania inwestycyjnego z podaniem nazw 
wszystkich teczek dokumentacji 
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy Ŝe jest ona wykonana zgodnie z umową obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
3) pisemne oświadczenie Wykonawcy Ŝe wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć i który jest znany Wykonawcy). 
4) imienny wykaz projektantów, którzy będą wykonywać dokumentację wraz z numerami 
uprawnień i zaświadczeniami o przynaleŜności do Izb Zawodowych. 

 
§2 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu 

umowy wynosi …………………. (słownie: ………………………………………………). 
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech transzach: 
 

- I transza w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy tj. …………………. zł – po  
wykonaniu koncepcji projektu i zaakceptowaniu  przez Zamawiającego. 

- II transza w wysokości 60 % wartości przedmiotu umowy tj. ……………… zł  – po 
wykonaniu kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z wnioskiem w wydanie pozwolenia na 
budowę. 

- III transza w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy tj. ……………… zł  – po 
wykonaniu projektu wykonawczego, przekazaniu kompletnej dokumentacji wykonawczej o 
której mowa w § 1  niniejszej umowy oraz po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

3. Zapłata będzie następować na podstawie faktur częściowych (I i II transza) oraz faktury 
końcowej (III transza) w terminie 30 dni na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
w Banku …………………….. Nr rachunku  ………………………………………….  liczony 
od daty złoŜenia faktur wraz z dołączonym protokołem zdawczo-odbiorczym oraz 
potwierdzeniem uznania jakości dokumentacji przez Zamawiającego,. 
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4. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców 
wynagrodzenie za część realizowaną przez podwykonawców Zamawiający ureguluje 
Wykonawcy po złoŜeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań 
wobec niego za wykonaną część. 
 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 2 obejmuje nadzór autorski i przeniesienie 
praw autorskich.  
 
6. Wykonawca wyraŜa bezwzględną zgodę na jednostronną czynność zamawiającego polegającą 
na powierzeniu nadzoru autorskiego innemu podmiotowi. 
 

§3 
TERMIN REALIZACJI 
1) koncepcja, zebranie materiałów  - 30 dni  od  dnia podpisania umowy, 
2) projekt do złoŜenia do konserwatora  celem zaopiniowania - 60 dni od uzgodnień                i 
zatwierdzenia koncepcji   
3) Za termin zakończenia zamówienia uwaŜa się dzień  przekazania kompletnej dokumentacji w 
siedzibie Zamawiającego nie później jednak niŜ 120 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§4 
I. OBOWI ĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz 
wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz Ŝe wykona ją z 
naleŜytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i 
normatywami stosowanymi w budownictwie. Zamawiający zastrzega sobie w stosunku do 
wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i 
wynalazczym. 
2. Wraz z wykonaną dokumentacją zgłoszoną do odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 
załączniki wymienione  w §1 ust.4. 
3. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, inne materiały będą mogły 
być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
4. W dokumentacji określane będą jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
zastosowanych wyrobów. W przypadku braku takiej moŜliwości, Wykonawca moŜe wskazać 
nazwy handlowe kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów 
równowaŜnych. 
5. W trakcie realizacji projektu Wykonawca ma obowiązek uzgadniania projektu z 
Zamawiającym  
6. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian 
technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeŜeli 
mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniŜenie kosztów realizacji inwestycji. 
7. W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca 
odpowiada, zamawiający jest uprawniony do Ŝądania: 
a) poprawienia lub proponowanego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie 
stwierdzenia wad lub usterek, których usuniecie jest moŜliwe, 
b) obniŜenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości uŜytkowej – w razie 
stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemoŜliwe. 
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8. Wykonawca nie moŜe odmówić poprawienia lub proponowanego wykonania dokumentacji, 
jeŜeli przyczyny wad lub usterek leŜały po jego stronie. 
9. W sytuacji określonej w niniejszym paragrafie w ust. 8 Zamawiający ustala odpowiedni termin 
na usunięcie wad. 
10. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza: .................................. tel.  
………………………………………… 
II. OBOWI ĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
1. Udzielania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz do 
przekazania Wykonawcy do wglądu wszystkich dokumentów będących w posiadaniu 
Zamawiającego, a przydatnych do sporządzenia dokumentacji będącej Przedmiotem umowy, 
2. Terminowe dokonanie zapłaty za fakturę złoŜoną przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 
określonymi w § 2. 
 

§5 
NADZÓR I PRAWA AUTORSKIE 
1. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji majątkowe 
prawa autorskie do dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego. 
2. Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we 
wszystkich branŜach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
3. Nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia robót budowlanych na pisemne lub 
telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie lub 
zawiadomienie telefoniczne powinno być przesłane na 2 dni robocze przed terminem spotkania 
na budowie. 
4. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest do: 

1) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych, uŜytkowych z opracowaną dokumentacją  projektową. W przypadku 
złoŜenia przez oferenta w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, 
ofert równowaŜnych czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie 
gorszych niŜ przedstawione w dokumentacji projektowej  – kontrolowania parametrów 
tych materiałów i urządzeń, 

2) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy robót 
budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót, 

3) udziału w naradach techniczno – roboczych, udziału w odbiorze poszczególnych istotnych 
części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 

 
5. Opracowania wynikające z poprawiania błędów i uzupełniania o oczywiste braki w 
dokumentacji wykonawczej, stanowiącej podstawę do realizacji robót, a których brak 
stwierdzono w czasie realizacji robót Wykonawca wykona nieodpłatnie. 
 

§7 
KARY UMOWNE 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1. za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy. 
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b) za kaŜdy dzień zwłoki w wykonywaniu dokumentacji lub jej poprawieniu – w wysokości 0,5 
% kwoty określonej w §2 ust. 1; 
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa Ŝądania 
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŜeli wysokość ewentualnej 
szkody przekroczy wysokość zastrzeŜonej kary umownej. 

§8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie 
w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa. 
2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności oraz musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. W razie wystąpienia 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. W takim 
wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

§9 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują 
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd właściwy ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

§10 
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności 
za zgodą obu stron zgodnie z zasadami określonymi w prawie zamówień publicznych. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany treści zawartej umowy pod warunkiem: 
- wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezaleŜnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkujących niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności  
przewidzianych umową a w szczególności wykonywanie prac  na terenach objętych ochroną 
konserwatorską i środowiskową.  
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 
4. Oferta Wykonawcy stanowi jej integralną część niniejszej umowy.  

 
§11 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach  1 egzemplarz 

dla  Wykonawcy  i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 
 
 

ZAMAWIAJACY                                                       WYKONAWCA 


