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  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 
 
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Zamawiający: Gmina Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, tel. +48/34 355-01-21, 
faks +48/34 355-00-49, e-mail: a.milek@lelow.pl adres strony internetowej: 
www.biplelow.pl 

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Tytuł przedsięwzięcia: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z odbudową 
dróg w Gminie Lelów w 2014 roku” 

3.2. Kod CPV: 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   
71332000-4 geotechniczne usługi inżynieryjne  
71336000-2 Dodatkowe usługi inżynieryjne 

3.3. Przedmiot zamówienia 

3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 
związanych z odbudową dróg w Gminie Lelów w 2014 roku. Prace projektowe należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskać w imieniu 
zamawiającego niezbędne pozwolenia lub zgłoszenia na budowę, oraz uzyskać aktualne 
podkłady geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji i uzyskania zgłoszenia, 
pozwolenia na budowę;  
 
3.3.2 Dokumentacja projektowa obejmuje: 
a) Projekt budowlany i wykonawczy- Projekt budowlany i wykonawczy musi być wykonany 
wraz z wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi do przeprowadzenia procedury 
przetargowej na roboty budowlane i ich realizację-sporządzony w 5 egzemplarzach; 
b) Kosztorys inwestorski-sporządzony w 2 egzemplarzach; 
c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego- sporządzony w 2 egzemplarzach; 
d) Przedmiar robót- sporządzony w 2 egzemplarzach; 
e) Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- sporządzona w 2 egzemplarzach; 
f) Harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy- 2 egzemplarze w wersji papierowej; 
g)Przedmiot opracowania zawarty na CD lub DVD- sporządzony w 1 egzemplarzu.  
 
3.3.3 Ponadto w ramach dokumentacji należy uwzględnić w razie potrzeby: 
a) Opracowanie badań geotechnicznych gruntu; 
b) W przypadku zaprojektowania robót związanych z przebudową drogi na działkach nie 
będących własnością Gminy Lelów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody właścicieli 
na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
c) uzgodnić włączenie do dróg publicznych wyższej kategorii 
 
3.3.4 Dokumentacja projektowa powinna charakteryzować się wysokim poziomem 
opracowania, w tym graficznego i oprawy. Każdy kompletny egzemplarz projektu powinien 
być umieszczony w oddzielnej teczce. Dokumentacja projektowa na całość przedmiotu 
zamówienia powinna być przekazana Zamawiającemu odrębnie dla każdej części.  
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3.4 Opis części zamówienia, składanie ofert częściowych 

 
3.4.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 
częściową na jedną lub więcej części zamówienia (Art. 83 ust 2 i 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). Informacje o częściach zamówienia: 
 

Część 1:  
„Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S k. Borowiec w m. Staromieście od km 
2+415 do 3+265”; na działce 165, na odcinku 850 m szerokość jezdni 4,5, odwodnienie, 
pobocza, i zjazdy utwardzone, włączenie do drogi krajowej. 
 
Część 2: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689034S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 
3+200”; na działce 2557, 2850, na odcinku 3200 m, szerokość jezdni 4,5 m, pobocza 
utwardzone, odwodnienie, włączenie do drogi powiatowej. 
 
Część 3: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689012 S Turzyn-Kosmówki od km 2+131 do 
3+631”; na działce 1395, o długości szerokość jezdni 3-4,5 m, odwodnienie, pobocza i 
zjazdy utwardzone, mijanki. 
 
Część 4: 
„Remont drogi gminnej nr 689022S w m. Skrajniwa od 2+984 do 3+584”. 
Na działce nr 121, na odcinku 600 m, szerokość jezdni 4 m, pobocza i zjazdy  
utwardzone, odwodnienie, włączenie do drogi  powiatowej. 
 
Część 5: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689009S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno- Etap II od 
2+185 do 3+186” na działce nr  1240,na odcinku 1001 m, szerokość jezdni 3 m, 
odwodnienie, utwardzone pobocza, mijanki i zjazdy, odbudowa przepustów. 
 
Część 6: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna – Zbyczyce od 0+816 do 2+682”; 
na działce nr 293, 230. Podział na części: część I od 0+816 do 2+500) część II od 2+500 
do 2+682, szerokość jezdni od 3 do 4,5 m, pobocza i zjazdy utwardzone, odwodnienie, 
włączenie do drogi wojewódzkiej, włączenie do drogi powiatowej  
  
Część 7: 
„Odbudowa drogi gminnej do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 
1+100”; na działce nr 418, 771- obręb Ślęzany, długość 750 m, szerokość jezdni 3 m, 
utwardzone pobocza i zjazdy, odwodnienie, mijanki, włączenie do drogi wojewódzkiej 
 
Część 8: 
„Odbudowa drogi gminnej za cmentarzem w Lelowie od km 0+230 do 0+730”; na 
działce nr 294 na odcinku 500 m, szerokość jezdni 4 m, pobocza i zjazdy utwardzone, 
odwodnienie, odbudowa przepustów, włączenie do drogi powiatowej. 
  
Część 9:  
„Odbudowa drogi gminnej nr 689036S w m. Nakło od km 0+000 do 0+600”; na 
działce nr 1545, 2669, na odcinku 600m, szerokość jezdni 3 m, mijanki, utwardzone 
pobocza i zjazdy, odwodnienie, włączenie do drogi powiatowej.  
 
Część 10: 
„Odbudowa drogi gminnej (k. sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 
0+687”;  na działkach 1383 ,1384, długość 687m, szerokość jezdni 3 m, odbudowa 
przepustów, odwodnienie, pobocza i zjazdy utwardzone, mijanki, włączenie do drogi 
powiatowej 
 
Część 11: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km 0+707 
do 1+507”; na działce 10/2 na odcinku 800 m, jezdnia 4,5 m szerokości, pobocza i 
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zjazdy utwardzone, włączenie do drogi wojewódzkiej. 
 
Część 12: 
„Odbudowa drogi gminnej do lasu w m. Lgota Gawronna od km 0+000 do 
1+500”; działka 122 i 193. Na odcinku 1500 m, szerokość jezdni 3m, mijanki, 
odwodnienie, pobocza utwardzone, włączenie do drogi powiatowej. 
 
Część 13: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689006 (Szubienica) w m. Ślęzany od km 0+000 do 
1+363”; na działce nr 576 na odcinku 1363 m, szerokość jezdni od 3-4 m, pobocza i 
zjazdy utwardzone, odwodnienie, odbudowa przepustów, włączenie do drogi krajowej. 
 
Część 14: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+400 (do cmentarza) w 
miejscowości  Drochlin”; na działce 234, na odcinku  400 m, szerokość jezdni 4,5 m, 
odwodnienie, pobocza i zjazdy utwardzone, włączenie do drogi powiatowej. 
 
Część 15: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689012 S w miejscowości Paulinów w stronę  
Turzyn-Kosmówki”; na działce nr 80 na odcinku 600 metrów od DK 46, szerokość jezdni 
3 m, włączenie drogi do drogi krajowej, mijanki. 
 
Część 16: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689038 S w miejscowości Nakło”;  
na działce 1635/1, długość 600m, szerokość jezdni 3 m, pobocza i zjazdy utwardzone, 
mijanki. 

 
 

3.4.2 Dla części od 1 do 13 obowiązuje tryb uproszczony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku 
działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r. w których stosuje się szczególne zasady 
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. 
3.4.3 Podane długości odcinków dróg są długościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie po 
wykonaniu przez Wykonawcę pomiarów geodezyjnych. 

 
3.5 PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

3.5.1 Zakres dokumentacji projektowej, powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów:  

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 
ze zm.);  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1133); 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego: (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z póź, zm.); 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U. Nr 130, poz. 
1389). 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2002 nr 75 poz. 690). 

3.5.2 Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o:  
a) kosztorysie inwestorskim - należy przez to rozumieć kosztorys sporządzony 
zgodnie z wymogami rozporządzenia, o którym mowa w ww. punkt 3.5 podpunkt d);  
b) przedmiarze robót - należy przez to rozumieć przedmiar sporządzony zgodnie z  
wymogami rozporządzenia, o którym mowa w ww. punkt 3.5 podpunkt d);  



  4 

c) projekcie budowlanym - należy przez to rozumieć projekt budowlany sporządzony  
zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w ww. punkcie 3.5 podpunkt a-c) i 
rozporządzenia o którym mowa w ww. pkt. b), zawierającym wszystkie opinie i 
uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;  

d) projekcie wykonawczym - należy przez to rozumieć projekt wykonawczy 
sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia, o którym mowa w ww. pkt. c). 

3.6 Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie 
koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem  
i najlepszą wiedzą techniczną. 

3.7 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z prawem budowlanym, 
 obowiązującymi normami i sztuka budowlaną. 

3.8 Opracowanie dla każdej odrębnej części zadania powinno być sporządzone w formie 
 papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

3.9 Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać konsultacje z Zamawiającym na 
 każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających 
 wpływ na koszty, projektowanego obiektu;  

3.10 Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać opisywanie proponowanych 
 materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 Prawa 
 zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich 
 nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością 
 będzie podanie nazwy producenta materiału lub urządzenia to wykonawca (projektant) 
 zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub 
 urządzeń określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności; 

3.11 Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zastosowanie w projekcie rozwiązań 
standardowych skutkujących optymalizacją kosztów; 

 
4. Termin wykonania zamówienia:  

4.1.  Rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy 
4.2. Zakończenie: 

Dla części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, do 30 maja 2014 r. 
Dla części: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do 30 czerwca 2014 r.  
Dla części: 14, 15, 16 do 30 lipca 2014 r.  

 
4.3 Data zakończenia wykonania dokumentacji jest równoważna dacie odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 
4.4 W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w 

czasie jej odbioru, wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie 
nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnienie w terminie 14 dni od daty 
zawiadomienia. 

4.5 Za zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony uznają podpisanie protokołu 
końcowego przygotowany przez Wykonawcę, który stanowi podstawę do wystawienia 
faktury obejmującej wynagrodzenie za zdaną dokumentację z wszelkimi jej 
elementami.   

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

5.1 Spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych  

5.2 Nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

5.3 Udokumentowania wykonania, tj. zakończenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie: 

Co najmniej dwie usługi polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej 
odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 
5 000 złotych każde w formie załączonego do oferty oświadczenia - wykazu 
załącznik nr 3 do SIWZ z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu 
zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym 
dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia. 
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5.4 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. tj. dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami w specjalności: 

drogowej bez ograniczeń 
Powyższy punkt należy opisać w przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 4 
SIWZ. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) 

 
6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 
6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.,   

niniejszej specyfikacji muszą być:  
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust.1.- zawarte w druku OFERTA.  
b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

6.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2., 
niniejszej specyfikacji muszą być: 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku OFERTA.        
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

e) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja , że 
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarta w druku OFERTA 

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, 
jak i na każdego ze wspólników. 

6.3 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.3 
niniejszej specyfikacji muszą być:  
a) Wykaz wykonanych usług (opracowań) określonych w punkcie 5.3 niniejszej 

specyfikacji – sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 3 do niniejszej 
specyfikacji.  

 

Wykaz w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 
Dokument ten winien spełniać warunek opisany w pkt. 5.3 SIWZ. 
 

UWAGA: 
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Nie dotyczy  

b)   Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
i prawidłowo ukończone. 

6.4 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.4. 
niniejszej specyfikacji muszą być: 

Wykaz osób określonych w punkcie 5.4. niniejszej specyfikacji – sporządzony przez 
wykonawcę według załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji, wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania ww. osobami.  

 

6.5 Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od 6.1. do 6.2. niniejszej 
specyfikacji.  

6.5.1 Dokument o którym mowa w punkcie 6.1.a), 6.2.a), 6.2.e), 6.3.a), 6.4., winien być 
złożony w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.2.b), 6.2.c), 6.2.d) 
i 6.3.b) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.5.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, to: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.2.b), 6.2.c), 6.2.d) 
niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione                     
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)a) powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)b), powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w podpunktach 1)a) i 1)b), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone 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. Przepis podpunktu 2) stosuje się 
odpowiednio. 

6.5.3 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. 
konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 
6.2., niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.5.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Odpowiednie pełnomocnictwo 
należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

6.5.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na 
wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. tj. przedstawić pisemne, tj. w 
oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
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zamówienia. W przypadku złożenia zobowiązania w kopii potwierdzonej 
przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wykonawca zostanie 
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa 
zamówień publicznych , a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 5 tejże ustawy. 

6.5.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 6.5.4. niniejszej specyfikacji, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą 
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty 
(każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika 
konsorcjum , jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie , a w odniesieniu do 
innych podmiotów przez  upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (także 
każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).  

6.6 Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:  
6.6.1 Wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia 

wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informację, czy 
wykonawca należy do grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
specyfikacji.  

6.6.2 Dowód wpłaty wadium. 
6.6.3 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to 
do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej notarialnie. Wobec wykonawcy, będącego osobą fizyczną 
i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie od oferty aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub 
potwierdzonej za zgodność kserokopii). 

7.       Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
7.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca 
nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji 
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu lub pisemnie. Zamawiający 
żąda każdorazowo potwierdzenia otrzymania, dokumentów lub informacji, pocztą 
elektroniczną, faksem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania 
Zamawiającego do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokument lub 
informacji. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Wykonawca 
otrzymał informację za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub pisemnie. Adresy 
poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 i 7.2 niniejszej 
specyfikacji. 

7.2 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
Artur Miłek, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 122, e-mail: a.milek@lelow.pl w godz. 7.30 - 
15.00 - w zakresie procedury przetargowej. 
Adam Szafrański, tel. +48/(34) 355-01-21 wew.123, e-mail: a.szafranski@lelow.pl w 
godz. 7.30 - 15.00 - w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 
7.3 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7.4 Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 
dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

8.1 Wysokość wadium: 

Nie dotyczy 
 

Słownie: 

mailto:a.milek@lelow.pl
mailto:a.szafranski@lelow.pl
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Nie dotyczy 

 
9.Termin związania ofertą wynosi: 

30 dni 

 
10.Opis sposobu przygotowania ofert: 
Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w  formie 
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w  postaci elektronicznej. 
Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: 

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> 
 oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> 
 na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
 nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>. 
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 
treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 
W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy. 
 
10.1 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w 

Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów (piętro) w terminie do dnia 11.03.2014 r. do godziny 
12.00 
 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 11.03.2014 r.,                          
o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18. 

 
10.2 Opis sposobu obliczania ceny. 

Cenę oferty należy podać w formie: 
ryczałtu. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z  późniejszymi 
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, 
a bez których nie  można wykonać zamówienia. 

Cena oferty wyliczona w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy przy uwzględnieniu 
kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w cenie ofertowej należy 
uwzględnić, wymagania i zapisy niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenie zawodowe 
wykonawcy, w celu oszacowania kosztów ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą 
być niezbędne w przygotowaniu i wycenie wykonania zadnia.  

*W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokość podatku i ceny brutto 
umowy ulegnie zmianie. 
 

10.3 Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zaokrąglona  do 
dwóch miejsc  po przecinku.  

10.4 W ofercie należy podać cenę-wartość brutto wykonania zadania, stawkę podatku VAT 
oraz wartość netto.  
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10.5 Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Równocześnie 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty. 

 
11. Opis kryteriów i sposób oceny ofert: 

cena ryczałtowa– 100%. 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według formuły: 
 
Cn/Cb x 100% = ilość punktów  
 

gdzie: 
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych , 
Cb – cena oferty rozpatrywanej, 
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 
 Ilość punktów, obliczona wg powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym 
ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie 
poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji 

przetargowej. 
 
12.  Formalności związane z zawarciem umowy. 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wykonawcą, zostanie podpisana umowa, której wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony 
w informacji o wynikach postępowania.  
 
13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
13.1 Wysokość zabezpieczenia. 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia 
przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy: 

w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.  

13.2 Sposób wnoszenia zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami), 

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lelów:  
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia Lelów  
nr rachunku: 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006. 
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału 
w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18,  
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 
za częściowo wykonane roboty budowlane. 
 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 
 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu 
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, 
czyli Zamawiający wymaga, aby z dokumentu wynikało, iż kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% 
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wysokości zabezpieczenia.   
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych.  

 
13.3  Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. W 
szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne. 

 
14. Wzór umowy. 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.  
Odwołanie wnieść można w terminach, o których mowa w art. 182 ust. 4. 
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze 
do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 
wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

 
16.  Informacje uzupełniające. 
16.1    Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
16.2    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

16.3    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.             
67 ust. 1 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

16.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

16.5 Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się 
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 

16.6 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać 
się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach 
obcych. 

16.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

16.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16.9 Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
Załączniki do specyfikacji:  
1. wzór umowy; 
2. druk „Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców; 
3. wykaz wykonanych usług – do wypełnienia przez wykonawców; 
4. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – do wypełnienia 
przez wykonawców; 

 
 

Lelów, dnia 03.03.2014 r.                                                        ZATWIERDZAM 

Wójt Gminy 

                                                                                                            Jacek Lupa    
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 

WZÓR UMOWY 

Nr          /2014  
 

zawarta w dniu 
 
w Lelowie pomiędzy: 

Gminą Lelów reprezentowaną przez: 

Jacka Lupę  

Wójta Gminy Lelów  

przy kontrasygnacie Lidii Piestrzyńskiej Skarbnik Gminy Lelów 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a firmą: 

 

z siedzibą:  

 

   
wpisaną pod   

zwaną dalej 

„Wykonawcą”, którą reprezentują: 

 

 

 

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego,  

 

pod  

Nr  

Zawarto umowę o następującej treści: 

 
§1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z odbudową dróg w Gminie 
Lelów w 2014 roku” dla zadania: 

 
Część 1:  
„Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S k. Borowiec w m. Staromieście od km 2+415 do 3+265”;  
 
Część 2: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689034S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200”;  
 
Część 3: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689012 S Turzyn-Kosmówki od km 2+131 do 3+631”;  
 
Część 4: 
„Remont drogi gminnej nr 689022S w m. Skrajniwa od 2+984 do 3+584”. 
 
Część 5: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689009S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno- Etap II od 2+185 do 
3+186” 
 

nr KRS: NIP:                                  , 
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Część 6: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna – Zbyczyce od 0+816 do 2+682”;  
 
Część 7: 
„Odbudowa drogi gminnej do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100”;  
 
Część 8: 
„Odbudowa drogi gminnej za cmentarzem w Lelowie od km 0+230 do 0+730  
 
Część 9:  
„Odbudowa drogi gminnej nr 689036S w m. Nakło od km 0+000 do 0+600”;  
 
Część 10: 
„Odbudowa drogi gminnej (k. sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+687”;   
 
Część 11: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S (Kopanina) w m. Drochlin od km 0+707 do 1+507”;  
 
Część 12: 
„Odbudowa drogi gminnej do lasu w m. Lgota Gawronna od km 0+000 do 1+500”;  
 
Część 13: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689006 (Szubienica) w m. Ślęzany od km 0+000 do 1+363”;  
 
Część 14: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S od 0+000 do 0+400 (do cmentarza) w miejscowości  
Drochlin”;  
 
Część 15: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689012 S w miejscowości Paulinów w stronę  
Turzyn-Kosmówki”;  
 
Część 16: 
„Odbudowa drogi gminnej nr 689038 S w miejscowości Nakło”;  
   

 

§2 
1. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1133), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 
1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

2. Przedmiotem umowy jest dokumentacja projektowa obejmująca: 
a) Projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszelkimi innymi opracowaniami 

niezbędnymi do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane i 
ich realizację sporządzony w 5 egzemplarzach; 

b) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji; 
c) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egzemplarze; 
d) Przedmiar robót sporządzony w 2 egzemplarzach;  
e) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- 2 egzemplarze; 
f) Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)-2 egzemplarze; 
g) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń lub zgłoszeń na 

budowę; 
h) Harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy- 2 egzemplarze w wersji papierowej; 
i) Kompletną dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej 
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3. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego w razie zaistnienia konieczności: 

 

a) Opracowanie badań geotechnicznych gruntu. 
b) W przypadku zaprojektowania robót związanych z przebudową drogi na działkach nie 
będących własnością Gminy Lelów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody właścicieli na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w 
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy koncepcji rozwiązań projektowych, oraz do 
uczestnictwa w naradzie technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego w terminie 
ustalonym z Wykonawcą. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w celu dokonania 
odbioru dokumentację projektową, o której mowa w § 2 ust. 1. w umówionej liczbie 
egzemplarzy w terminie do  
 

Dla części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 do 30 maja 2014 r. 
Dla części: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do 30 czerwca 2014 r.  
Dla części: 14, 15, 16 do 30 lipca 2014 r. 
 

2. Za termin wykonania uważa się datę podpisania protokołu odbioru kompletnej 
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1. Datę podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru traktuje się jako datę wykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną zgodnie z niniejszą umową 
dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego. 

4. Do protokołu odbioru Wykonawca załącza wykaz wszystkich opracowań wykonanych 
w ramach niniejszej umowy, oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest 
wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został 
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu na pisemny wniosek Wykonawcy w 
przypadku:  
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) gdy Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku 
termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą 
okresowi wstrzymania prac; 

c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 
mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności; 

e) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem 
o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego 
dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 
przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna 
instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin 
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu 
stosownego dokumentu; 

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

7. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych 
przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac 
projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji. 

 
§4 

1. Zakres dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym techniczno– budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać w całości praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej. Wykonawca ponosi wobec 
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Zamawiającego pełną odpowiedzialność za podmiot, któremu podzlecił wykonanie 
czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, bez możliwości powoływania się na 
ograniczenie tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 KC. 
3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości 
kosztów jej wykonania.  
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, 
jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 
§5 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenia w wysokości: 

   cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  
 

 
 

 słownie złotych: 

 

 w tym podatek VAT w wysokości 23 %, tj: 
 

 
 

 słownie złotych:  

 

 cenę netto w wysokości:  
 

 

 słownie złotych:  

 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy i nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem ust. 3.  
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, oraz przy uwzględnieniu kosztów 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także doświadczenie 
zawodowe wykonawcy, w celu oszacowania kosztów ryzyka oraz uzyskania wszelkich 
danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu i wycenie wykonania zadnia 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 
Strony zobowiązują się w takiej sytuacji do podpisania aneksu do umowy, regulującego 
wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.  

 
§6 
 

1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną dokumentacje projektową jest protokół 
odbioru potwierdzający odebranie dokumentacji projektowej bez uwag wraz ze 
zgłoszeniem, pozwoleniem na budowę.  

2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dniowym, od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego  jednak nie wcześniejszym niż w terminie do 30 dni od przewidywanej 
daty wykonania zamówienia określonej w §3 ust. 1 

3. Zamawiający może zdecydować o wcześniejszym dokonaniu płatności, o którym mowa w § 6 ust.2. 
 

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

5. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 
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Wykonawcy.  
Numer konta: 
 
Bank: 
 
 

 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację 
przedmiotowej umowy w budżecie Gminy Lelów w dziale ……… rozdziale …………. 

 

7. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca 
wyraża zgodę, aby Zamawiający  dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności 
informowania Wykonawcy. 

 
8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §5 

niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji do 
przedmiotu umowy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1016) 

 
§7 

 
Do porozumiewania się z Wykonawcą upoważnione są następujące osoby: 
w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Prowadzić będzie: Adam Szafrański,                                                                                  

e-mail: a.szafranski@lelow.pl , tel. +48/(34) 355-01-21 wew.123                        

w zakresie procedury przetargowej: 

prowadzić będzie: Artur Miłek, 

e-mail: a.milek@lelow.pl, tel. +48/34 355-01-21 wew. 122 

 
§8 
 

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 rozwiązana firma Wykonawcy, 

c) majątek Wykonawcy zostanie zajęty w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r Kodeks postępowania 
cywilnego, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie; 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

mailto:a.szafranski@lelow.pl
mailto:a.milek@lelow.pl
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a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający 
zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania 
wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia 
protokołu inwentaryzacyjnego. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie   ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części 
wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został 
wykonany do dnia odstąpienia od umowy.  
W przypadku wykonania części danego elementu przedmiotu umowy jego wartość 
zostanie ustalona w stosunku procentowym w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w 
którym szczegółowo określony zostanie zakres i stopień zaawansowania wykonanych 
prac. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2, ust. 1  
niniejszej umowy, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 2, ust. 1  niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2, ust. 1  niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 2, ust. 1  niniejszej umowy, za wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 , poz,907, z późn. zm.). 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktur za wykonane 
usługi wystawionych przez Wykonawcę. 

4. Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach przepisów ustawy Kodeks cywilny, jeżeli 
szkoda przewyższy wysokość tych kar. 

 
§10 

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

 
§11 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

ceny 

oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości:                                 zł  

 

słownie złotych:                                                                                                

 

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: 
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                                                                                                                             . 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 
zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia 
i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po wykonaniu całego przedmiotu umowy i odbiorze 
potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 
umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni 
po upływie okresu rękojmi liczonego od daty wykonania całego przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 13. specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

6. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§12 

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

§13 
 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden egzemplarz otrzyma Wykonawca, i jeden egzemplarz Zamawiający. 
 

 

 
 

 
 

 
 Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik nr 2 do specyfikacji 

dnia,                        

 
Nazwa firmy (wykonawcy):                                                                                       

 

                                                                   

 
Adres wykonawcy:   

 
Województwo: 

 
NIP: 

 
 

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
 

 

adres e-mail wykonawcy 
 

 

adres strony www. wykonawcy 

 
DRUK „OFERTA“ 

 
Urząd Gminy Lelów 
Ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z odbudową 
dróg  w Gminie Lelów w 2014 roku” Składamy niniejszą ofertę na część 
nr…………….. dla zadania pt:………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Oferuje/my wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia na następujących zasadach: 

 

cena brutto:                                                                zł 

słownie złotych: 

podatek VAT w wysokości 23%:                                      zł 

słownie złotych: 

cena netto:                                                                  zł 

słownie złotych: 

 

2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – 
zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia                   
i wzorze umowy. 

 Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy, 
tj. wykonaliśmy co najmniej dwie usługi polegającą na opracowaniu dokumentacji 



  19 

projektowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości 
co najmniej 5 000 złotych każde, o którym mowa w punkcie 5.3. specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 Wykaz tych usług sporządzony na załączniku nr 3 do SIWZ z podaniem nazwy i danych 
zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, 
potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym 
wykonaniu zamówienia. 

 

4. Oświadczamy, iż dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje/my osobami, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania ww. osobami, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności:  

Drogowej bez ograniczeń 
Powyższy punkt należy opisać w przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 4 SIWZ. 

 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 
do właściwego wykonania zamówienia. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków.  

9. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 /Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 
(tzw. konsorcjum) każdy ze wspólników musi złożyć ww. oświadczenie o nie podleganiu 
wykluczeniu/. 

 
10. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: 

                                                                                                                              

 

11. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy , że: 
     - Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*. 

     - Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*. 

* Niepotrzebne skreślić 

12. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 

a)wykonanie: 

 

 

 

 
 

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

Podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do specyfikacji 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
tj. wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, usług dotyczących zakresu, o którym mowa w punkcie 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Nazwa wykonawcy składającego ofertę: 

 

 
Adres wykonawcy składającego ofertę: 

 

 
tel. faks 

 
e-mail: 
  

          Zleceniodawca 
 Nazwa i adres 

 
Rodzaj zamówienia wraz z zakresem 

 

Całkowita wartość 
zamówienia 

       Czas realizacji 
Rozpoczęcia, 
zakończenia 

    

    

    

    

 

 

 

 
 

          Podpisy osób uprawnionych 
          do składania oświadczeń woli 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nich czynności, potwierdzających spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.4. specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: 

 
 

Adres wykonawcy składającego ofertę: 

 
tel. faks 

e-mail: 
 

Nazwisko  
i Imię 

Wykształcenie 
Funkcja w realizacji 

zamówienia 
Lata 

doświadczenia 
Posiadane  uprawnienia 

Podstawa dysponowania osobą 
 

(np.: umowa o pracę,  umowa 
zlecenie,  umowa dzieło, 

zobowiązanie do współpracy) 

 
 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia. 
UWAGA: 
1. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 

iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.  

2. W przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą należy do oferty dołączyć:  
- pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania niniejszego przedmiotu zamówienia           lub 

- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że wykonawca będzie dysponował ww. osobami przy wykonywaniu przedmiotowego 
zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

....................................... 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 


