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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a 
65-120 Zielona Góra 
tel.: 68 45 19 358;   faks 68 45 19 352 
www.zwik.zgora.pl    e-mail: poczta@zwik.zgora.pl 
 
 

2. Tryb udzielania zamówienia 

 
Przetarg nieograniczony.  
W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej 
dalej u.p.z.p., przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie 
przez nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).  
 

3. Oznaczenie Wykonawcy 

 
Na potrzeby niniejszej SIWZ - za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną 
albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się 
o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.    
 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322200-3  Usługi projektowania rurociągów 

 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo – 
przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Pod pojęciem „skanalizowanie” należy 
rozumieć układ kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- opracowanie dwuwariantowej koncepcji programowo-przestrzennej składającej się 

z części graficznej i opisowej, 
- wyliczenie na podstawie opracowanej koncepcji kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych (dla obu wariantów) 
- uzyskanie dla obu wariantów wszelkich informacji, dokumentów i uzgodnień 

niezbędnych do zaprojektowania robót  budowlanych, zgodnie z pkt. 4.2.3. SIWZ. 

http://www.zwik.zgora.pl/
mailto:poczta@zwik.zgora.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-projektowania-rurociagow
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Koncepcja programowo – przestrzenna i wycena kosztów muszą  być sporządzone 
w takiej formie, aby umożliwiały ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu 
budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokumentacji przetargowej 
i ogłoszenie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

Wykonany przedmiot zamówienia musi być również wystarczający do opracowania 
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Priorytetowego 
„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” dofinansowanego z środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Ponadto koncepcja musi być 
poparta rachunkiem opłacalności wynikającym z Wytycznych JASPERS do 
przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanego z FS i EFRR 
w latach 2007-2013, w tym wskaźnika koncentracji. 
 

Zakres zadania w postaci graficznej został przedstawiony w Załączniku nr 9 do niniejszej 
SIWZ i stanowi jej integralną część. 
 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty:  

 dokonał wizji lokalnej  terenu inwestycji i jego otoczenia (w tym części miejscowości 
Drzonków wraz z przepompownią ścieków PS1-Drz dla wariantu II z uwzględnieniem 
rezerwy tej przepompowni),  

 zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

 
4.1.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:  
 
Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu wybór sposobu budowy systemu 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, a następnie podjęcie działań w zakresie 
zaprojektowania inwestycji i wykonania robót budowlanych. 

 

4.2.  Specyfikacja i opis opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:   
 
4.2.1. Koncepcja  programowo-przestrzenna przedstawiona w 2 wariantach do 

akceptacji Zamawiającego.   
 

Koncepcję należy opracować w dwóch wariantach technologicznych: 

 Wariant I – obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni 
ścieków dla miejscowości Zatonie; 

 Wariant II – obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze 
miejscowości Zatonie wraz układem przepompowującym ścieki do systemu 
kanalizacji miasta Zielona Góra (włączenie do przepompowni ścieków PS1-Drz 
w Drzonkowie). 

Koncepcja programowo – przestrzenna winna wypełniać potrzeby funkcjonalne, 
zapewniając możliwość elastycznego etapowania oraz określać wskaźniki 
ekonomiczne, technologiczne i materiałowe poszczególnych elementów inwestycji, 
pozwalające na ekonomiczną ocenę jej realności. 
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Z uwagi na występujące w wielu rejonach Zatonia niekorzystne warunki 
hydrogeologiczne, tj. wysoki poziom wody gruntowej, koncepcja winna 
zawierać optymalne pod względem ekonomicznym rozwiązania techniczne, 
uwzględniające i minimalizujące wpływ tego niekorzystnego czynnika. 
 
Koncepcja programowo - przestrzenna obejmuje dla każdego wariantu:   
 

       1. część graficzną :  

 mapę poglądową sytuacyjno-wysokościową w skali 1:10 000 z przebiegiem sieci 
kanalizacji sanitarnej, obejmującą cały teren inwestycji (wraz z oczyszczalnią 
ścieków, układem tłocznym do systemu kanalizacji miasta Zielona Góra) 

 mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1 000 z przebiegiem sieci kanalizacji 
sanitarnej, obejmującą cały teren inwestycji (wraz z oczyszczalnią ścieków) 

 mapę ewidencji gruntów – w skali 1:5000 obejmującą  cały  teren inwestycji, 

 przekroje w skali 1:200/5000 niezbędne do odczytania koncepcji autora. 
 

 2. część opisowo-obliczeniową, w tym:    

 charakterystyka istniejącej gospodarki ściekami bytowo-gospodarczymi 
w Zatoniu (oczyszczalni ścieków oraz  sieci kanalizacji sanitarnej) 

 określenie niezbędnego zakresu budowy systemu kanalizacji sanitarnej 
w Zatoniu 

 charakterystyka możliwych do przyjęcia odbiorników ścieków 

 bilans ilości ścieków bytowo-gospodarczych i poprodukcyjnych dla miejscowości 
Zatonie na stan obecny i perspektywę uwzględniającą skanalizowanie 
miejscowości  

 opis koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie 
z uwzględnieniem: 
a) budowy sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków wraz 

z programem zagospodarowania osadów ściekowych; 
b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Zatonie wraz 

układem przepompowującym ścieki do systemu kanalizacji miasta Zielona 
Góra (włączenie do przepompowni PS1-Drz w Drzonkowie) 

 opis przyjętych rozwiązań technicznych, funkcjonalno-przestrzennych, założenia 
ideowe, 

 obliczenia hydrauliczne i technologiczne,  

 wytyczne materiałowe, zestawienia ilości 

 wykaz właścicieli nieruchomości, na których planowana będzie inwestycja 

 wstępne zgody ww. właścicieli na wykonanie na terenie ich nieruchomości 
systemu kanalizacji sanitarnej, 

 dokumentacja geotechniczna 

 ocena oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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UWAGA: 
 

Każdy z dwóch wariantów objętych Koncepcją programowo-przestrzenną 
winien być przedstawiony na odrębnej mapie. Uzyskanie map na potrzeby 
opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej jest po stronie 
Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w trybie niniejszego postępowania 
przetargowego. 
 

Koncepcję programowo-przestrzenną należy opracować w 3 egzemplarzach 
w formie drukowanej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie 
CD (w formacie .pdf - część graficzna, w formacie .doc - część opisowa, w formacie 
.doc lub .xls - część obliczeniowa). 

 

 

4.2.2. Wyliczenie dla każdego wariantu planowanych kosztów prac projektowych 
i robót budowlanych, niezbędnych do realizacji inwestycji 
 

Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji proponowanych wariantów musi zawierać 
wszystkie planowane koszty przedsięwzięcia tj. w szczególności: 
- spraw formalno-prawnych (opłaty za mapy, decyzje, opinie, wykup gruntów itp.) 
- dokumentacji aplikacyjnej opracowanej dla uzyskania dotacji z FS, 
- dokumentacji przetargowych (SIWZ, STWiORB), 
- branżowych projektów budowlanych i wykonawczych z niezbędnymi 

uzgodnieniami, ekspertyzami,  opiniami technicznymi itp.,  
- kosztorysów inwestorskich,  
- robót  budowlanych, planu BIOZ, nadzoru inwestorskiego i autorskiego,  
- eksploatacji przyjętych systemów w skali roku, 
- harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego (dla obu 

wariantów) ze specyfikacją kosztów w podziale na kolejne etapy (zadania). 
 

Wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót 
budowlanych należy opracować w 3 egzemplarzach w formie drukowanej oraz 
w  2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie .doc 
lub .xls). 

 

4.2.3 Do obowiązków Wykonawcy należy również zdobycie wszelkich informacji                
i dokumentów niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych                         
a  w  szczególności:  

 uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej obszaru inwestycji (nie do celów 
projektowych) w skali 1:1000, 

 uzyskanie aktualnego wykazu właścicieli i władających wraz z działkami dla 
przyjętego w koncepcji obszaru inwestycji, 

 uzyskanie wstępnych zgód ww. właścicieli na wykonanie na terenie ich 
nieruchomości systemu kanalizacji sanitarnej, 

 uzyskanie/opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych przewidzianych w koncepcji programowo-przestrzennej, 
opracowanych w formie dokumentacji geotechnicznej – w 3 egz., 

 dokonania wizji lokalnej terenu inwestycji z przeprowadzeniem inwentaryzacji 
obiektów lub ich części, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
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 uzyskanie w ZWiK wstępnych warunków technicznych i realizacyjnych budowy 
systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, 

 uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz aktualnymi Wytycznymi Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) wraz z opracowaniem 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (3 egz. w formie drukowanej i 2 egz. 
w formie elektronicznej na płycie CD), jeżeli jest konieczny, 

 uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 uzyskanie wszelkich innych uzgodnień (w tym uzgodnienia koncepcji 
u Zamawiającego), opinii, ekspertyz itp., niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
4.3. Wymagane standardy realizacyjne 
 

Należy zaprojektować elementy systemu kanalizacyjnego (oczyszczalnia ścieków oraz 
sieć kanalizacji sanitarnej) o dużej trwałości, wysokich walorach technicznych 
i użytkowych. Zastosowanie materiałów o wysokich walorach nie oznacza materiałów 
wyłącznie kosztownych, a oznacza optymalne i racjonalne  wydatkowanie środków 
przeznaczonych na ten cel. 

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w oparciu o powyższe uwarunkowanie dokonywał 
bieżącej analizy kosztowej przyjętych rozwiązań i sformułowanych wytycznych dla 
projektantów na etapie opracowywania  koncepcji programowo-przestrzennej.  
 

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego 
osobami lub podmiotami, które sporządzać będą studium  wykonalności.   
 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonany i podpisany przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym: 

 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie 
polegające na zaprojektowaniu w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej dwóch oczyszczalni 
ścieków (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) 

 1 osoba, która posiada doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji 
aplikacyjnej związanej tematycznie z gospodarką wodno-ściekową. 

 

UWAGA: 
W przypadku zastrzeżeń Wykonawcy do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się 
art. 38 u. p.z.p.  

 
5. Zamówienia częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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6. Zamówienia uzupełniające 
 

Zamawiający, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67, ust.1, pkt 
6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  może udzielić Wykonawcy zamówień 
uzupełniających do wartości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego.  
 
W takim przypadku wymagane są następujące dokumenty, stanowiące podstawę 
przygotowania umowy: protokół konieczności i z negocjacji, podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

8. Termin wykonania zamówienia 

 
Termin wykonania zamówienia: 30.05.2014 r. 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 
u.p.z.p. oraz którzy spełniają warunki określone w art. 22 u. p.z.p., tj. w zakresie:  

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 

Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który wykonał 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę, których 
przedmiotem było wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę oczyszczalni ścieków lub wykonanie koncepcji budowy/rozbudowy 
systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 
W tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy 
w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku. 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału 
w postępowaniu na podstawie następujących dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę:  
 
a) wykazu wykonanych głównych usług, z podaniem wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane wraz 
z załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, sporządzonym według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
 
Dowodami, o których mowa powyżej są:  
-  poświadczenia,  
-  oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w poprzednim myślniku.  

 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody będą budziły 
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu 
będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, 
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu. 
 

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedłożyć 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie głównych 
usług, określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).  

 

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

Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który zapewni 
wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie 
doświadczenie i uprawnienia, w tym: 

 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie 
polegające na zaprojektowaniu w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej dwóch 
oczyszczalni ścieków (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) oraz 
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 1 osoba, która uczestniczyła w co najmniej jednym opracowaniu dokumentacji 
aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania dla co najmniej jednego 
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie; 
w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy 
w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku. 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału 
w postępowaniu na podstawie następujących dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę:  
 
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania 
tymi osobami, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej SIWZ. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
 

2. Zamawiający dokona oceny wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 u.p.z.p. na podstawie następujących dokumentów złożonych przez Wykonawcę:  

 

1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich); 

 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

 
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

 
4) aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 
 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 10 i 11 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).  

8) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informacji, że nie należy do grupy kapitałowej 
sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ  
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich). 

 
9) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust.1, na podstawie art. 44 u.p.z.p. sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone oświadczenia dla tego/tych 
Wykonawcy/Wykonawców, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków 
lub oświadczenie wspólne). 
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W przypadku składania oferty przez podmiot wspólny oświadczenie z pkt 8) składa 
ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie 
warunków natomiast oświadczenie z pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wchodzących w skład podmiotu 
wspólnego.  

 
Oświadczenie z pkt 1) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane 
przez: 

 każdego Wykonawcę spełniającego warunek, lub 

 upoważnionego przedstawiciela każdego Wykonawcy składającego 
oświadczenie. 

 
Oświadczenie z pkt 8) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane 
przez: 

 Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, lub 

 przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców 
wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do § 4 ust.1. Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 231)  w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich  
te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:  

1) w pkt 9.2.2), 9.2.3), 9.2.4), 9.2.6) 9.2.7) – składa 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; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2) w pkt. 9.2.5) i 9.2.8) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 u.p.z.p.  

3) Dokumenty o których mowa w pkt 9.3.1) a), c) i 9.3.2) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o 
którym mowa w pkt 9.3.1) b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Postanowienia pkt 3) znajdują odpowiednie zastosowanie. 

4. Jeżeli dokumenty wymagane w pkt 9 SIWZ będą przedkładane do oferty w innym 
języku niż język polski, Wykonawca winien załączyć do nich również poświadczone 
przez siebie ich tłumaczenie na język polski. 

 
5. Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku kserokopii 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.   

 
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 
8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż określono w pkt 9 SIWZ Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych.  

 
9. Ocena spełniania przedstawionych w pkt 9 SIWZ warunków zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
 
10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie 
takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zalecany przez Zamawiającego 
wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.  

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b u.p.z.p., Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z pisemnym zobowiązaniem tych 
podmiotów, o którym mowa powyżej, dokumentów dotyczących: 
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a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
 

Ponadto, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 9.2.1), 9.2.2), 9.2.3), 9.2.4), 9.2.5), 9.2.6) i 9.2.7).   

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu i w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się 
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do 
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są 
zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu 
przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne Porozumienie Wykonawców w formie umowy cywilnej  
(Umowa Konsorcjum) o wspólnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za realizację 
zamówienia będącego przedmiotem zamówienia, w której określony zostanie sposób 
ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz 
zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności 

11. Wadium 
 

1. Wysokość wadium 
 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  
 2 000 PLN  
 

2. Forma wadium 
 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:  
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a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kast jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).  

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać 
następujące elementy:  
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
c) kwotę gwarancji,  
d) termin ważności gwarancji,  
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż : „- Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p., lub 
pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 
stronie, 
lub że Wykonawca, którego ofertę wybrano:  

  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  

  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy”.  

 

3) Postanowienia pkt. 11.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej 
w pkt. 11.2.1)b) i 11.2.1)e).  

 

 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 
 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego:  

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.  
ul. Zjednoczenia 110a  
65-120 Zielona Góra  
Bank Zachodni WBK SA II O / Zielona Góra;  
Nr rachunku: 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733.  
Do oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
polecenia przelewu na konto Zamawiającego.  
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2)  Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
złożyć w siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału dokumentu 
wadialnego do oryginału oferty a kopii do kopii oferty.  

 
4.  Termin wniesienia wadium 
 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.  

 
5. Zwrot wadium 
 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.  
 

6. Utrata wadium 
 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.  
 
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego, którego 
dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN. 
 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wymagania podstawowe  
 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezento-
wania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) 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 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez 
notariusza za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.     

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

2. Forma oferty 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (oryginał 
i kopia, przy czym kopia może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną 
i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie (pismem drukowanym). 
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3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, 
przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej SIWZ wzorów. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 
być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie 
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, 
natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 14.1.4) SIWZ 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę 
(lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  

 
 
3. Zawartość oferty 
 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty wraz z załącznikiem, sporządzony na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
SIWZ, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone  
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 
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d) wykaz wykonanych głównych usług, sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z dowodami 
potwierdzajacymi, iż wskazane usługi zostały wykonane należycie,  

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania 
tymi osobami, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej SIWZ. 

f) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
niniejszej SIWZ, 

g) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu zamówienia 
wraz z wymaganymi dokumentami, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 

h) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

j) dowód wniesienia wadium, 
k) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej SIWZ. 

 
2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie załączniki wymagane 

niniejszą SIWZ. Wskazane jest, aby: 

 oferta zawierała spis zawartości, 

 załączniki zostały dołączone do oferty w kolejności wynikającej ze SIWZ. 
 
 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),  
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do udzielania informacji w zakresie 
merytorycznym oraz w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych są:  

 mgr inż. Tomasz Smyczyński, tel. 68 451 93 58, pok. nr 12 w siedzibie Zamawiającego; 

 mgr inż. Jarosław Miszczyk, tel. 68 451 93 51, pok. nr 303 w siedzibie Zamawiającego. 
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16. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty 

 
1. Ofertę w ilości 2 egzemplarzy (1 oryginał i 1 kopia), należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra; pokój nr 107 (sekretariat) 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  01.07.2013 r. do godz.  11:30 

 

2. Wykonawca powinien zapakować oryginał oferty i każdą kopię oferty, w jednej 
nieprzezroczystej kopercie / paczce, którą należy opisać następująco: 
 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra 

 
Oferta do przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji programowo – 
przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych 

   - nie otwierać przed dniem 01.07.2013 r.,  godz.1200. 
 

3. Na kopercie / paczce oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 

 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: „Zielonogórskich Wodociągach 
i Kanalizacji” Sp. z o.o.; ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, pokój nr 105 (sala 
konferencyjna)  
 

w dniu 01.07.2013 r. o godz.  12:00 

18. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

19. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN, z dokłądnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i wyrażona słownie. 
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3. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe – podana 
w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy. 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w dalszej części SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów  
nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i który w Ofercie poda cenę z zerową stawką VAT 
Zamawiający na etapie oceny i porównywania Ofert doliczy do ceny oferowanej 
podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt. 1 u.p.z.p. mówiącym 
o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. 
2001 nr 97 poz. 1050 z póżn. zm.).  

 

20. Kryteria oceny ofert 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  

i ich znaczenie: 
 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 100 % 100  punktów 
 
 

 Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 

W związku z zastosowaniem jedynego kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do 
dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • 100 pkt 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 
którego (których) oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie 
punktowej. 
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4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych  
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

21. Tryb oceny ofert 
 

1.   Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.  
  

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści.  

 

2) Zamawiający poprawia w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeże-
niem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.  

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 
3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.  
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22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:  

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie 
stanowią inaczej;  

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej;  

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie;  

5) zostanie zawarta na okres wskazany w SIWZ;  

6) jest nieważna:  

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w niniejszej SIWZ.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy o realizację 
niniejszego zamówienia publicznego pod następującymi warunkami: 

1) warunki materialne: 

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 
z umowy planowanymi świadczeniami; 

b) zmiana postanowień umowy w toku realizacji z powodu zmiany programów, 
wytycznych i zasad dofinansowania ze środków unijnych, w tym zasad 
kwalifikowalności wydatków; 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia będąca następstwem działania organów 
administracji – przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń itp.; 

d) konieczność zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron. 

2) Warunki formalne: 

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być 
przeprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po 
przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania 
obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzenie do umowy zmiany. 

Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany 
w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych. 



Przetarg nieograniczony na: 

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania 
miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych 

(RR/RI-26/TS-01/2013) 

FORMULARZ F-7212 Strona 23 z 41 

Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 

(SIWZ)  
Wydanie 1 

 

czerwiec 2013 r. 

W przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie 
zakresu i treści wprowadzonych zmian, podpisane zostanie przez strony aneks do 
umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są 
zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 SIWZ.  

4. Jeżeli Wykonawca, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie 
przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, przed podpisaniem umowy jest 
zobowiazany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniem art. 230 ustawy z dnia 15 
września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 Nr 94, poz. 1037 ze 
zm.) lub wypis/odpis umowy spółki zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.  

 

23.  Środki ochrony prawnej 

 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów u.p.z.p przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale 
VI u.p.z.p.  
 

24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem 
lub drogą elektroniczną powinny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie, aby 
zachować ich ważność. 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się 
za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on 
zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. 
dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45 do godz. 14.45.  
 

25.  Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi 
w Formularzu Oferty.   
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26.  Wykaz załączonych do niniejszej SIWZ wzorów dokumentów 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 
 

 

l.p. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 

3.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia 

4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych głównych usług 

5.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia 

6.  Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej 

7.  Załącznik nr 7 Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

8.  Załącznik nr 8 Wzór umowy  

9.  Załącznik nr 9 Załącznik graficzny 

 
Wskazane w powyższej tabeli załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 14 
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany 
wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą 
zmieniać treści załączników.   
 
 
 
Zielona Góra, 21.06.2013 r.                                 Zatwierdzam: ……………………………. 



Przetarg nieograniczony na: 

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania 
miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych 

(RR/RI-26/TS-01/2013) 

FORMULARZ F-7212 Strona 25 z 41 

Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 

(SIWZ)  
Wydanie 1 

 

czerwiec 2013 r. 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 
Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego:  RR/RI - 26/TS-01/2013 

 
 

OFERTA 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
na: 

 
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości 
Zatonie wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra 

 
 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

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

  
 

 

  
 

 

 
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, jest nam znany, sprawdzony 
i przyjęty zakres prac; 

2) dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie; 
3) cena oferty uwzględnia cały zakres prac związany z wykonaniem zamówienia i nie będę 

wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego jeśli błędnie wyliczę swoją cenę ofertową; 
4) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji; 
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5) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia uwzględnia nw. elementy, 
tj.: 

Elementy przedmiotu zamówienia: Cena netto [PLN]: 

a) kompletny przedmiot zamówienia z wyjątkiem 
dokumentów z pkt. b), c) 

b) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (wraz z raportem o 
oddziaływaniu na środowisko, jeżeli jest konieczny) 

c) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

 
…………………………. 

 
 
…………………………. 

…………………………. 

 
i wynosi: 

 

Kwota całkowitą (bez VAT) {……………………………………} PLN 

słownie: {……………………………………………………………………..} PLN 

plus podatek VAT w kwocie: {……………………………………} PLN 

słownie: {……………………………………………………………………..} PLN 

co stanowi łącznie Cenę całkowitą  
z VAT w wysokości: 

{……………………………………} PLN 

słownie: {………………………………..……………………………………} PLN 

 
6) zamówienie zostanie wykonane w terminach wskazanych w SIWZ, a całość w terminie do 

………………….. 
7) termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, 
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;  
10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]1,  
11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 
12) zgodnie z art. 297 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 

z późn. zm), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.; 

13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych 
w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

                                                 
1
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania2: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    

 
14) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  
 

l.p. Nazwa części zamówienia  

a)   

b)   

 
 
 

5. Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i data 

 
1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

3
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu 
 
Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego:  RR/RI-26/TS-01/2013 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

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

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego pn.  
„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie 

wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych”, 
 dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświdczenia; 
3. dysponowania odpowienim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówieia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 
Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego:  RR/RI-26/TS-01/2013 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

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

1   

2   

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego pn.:  
„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie 

wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych” 
nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  
 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych głównych usług 
 

„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie 
wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych” 

 
Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego:  RR/RI - 26/TS-01/2013 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

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

   

   

 
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 

 

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich ………* lat przed upływem terminu składania ofert 
wykonałem (wykonaliśmy) następującą/e usługi: 
 

L.p. Przedmiot usługi
 

Wartość usługi 

Data wykonania 
Podmiot na rzecz 
którego wykonana 

była usługa 

Nazwa 
Wykonawcy**

 

początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

1. 
 
 

      

2. 
 
 

      

 
* Należy wpisać okres 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres działalności jest 

krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
** Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 
UWAGA: 

1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niniejszego Załącznika dowody potwierdzające, iż wskazane  
w tabeli usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 
1) Poświadczenie. 
2) Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).  
2. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 1.1) może przedłożyć dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie wskazanych w tabeli usług, określone w §1 ust. 1 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).  

 

PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 

 
„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie 

wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych” 

 
Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego:  RR/RI-26/TS-01/2013 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

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

   

   

 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Oświadczam(y), że zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 
l.p. Imię i nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Kwalifikacje 
(wykształcenie, 

posiadane uprawnienia)
 

Doświadczenie (*) Podstawa do  
dysponowania  
tą osobą (**)

 

1)   
 

    

2)   
 

    

 
* należy podać informacje pod kątem wymogów określonych w pkt. 9.3) SIWZ 
** np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, udostępnienie przez inny podmiot  
 

 
 
 

PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej 

 
Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego:  RR/RI-26/TS-01/2013 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 
WYKONAWCA: 

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

   

   

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie 

wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych” 
informuję, iż: 
a) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a do grupy 
tej należą następujące podmioty*: …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
b) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5, ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) *.  

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 7 –  Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia  
 

Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego:  RR/RI-26/TS-01/2013 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 
Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ja ……………………………………… 
(imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania …………………………………………………… 
………………………………………………....………………………….…….. (nazwa i adres podmiotu)  
zobowiązuję się do oddania Wykonawcy  
………………………………..………………... …………………………… (nazwa i adres Wykonawcy)  
do dyspozycji niżej wymienionych niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania 
miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych” 
 
Zobowiązuję się do udostępnienia niezbędnych zasobów:  
1) wiedzy i doświadczenia* wskazanych w wykazie głównych usług w pozycji …………, 
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia wskazanych w wykazie osób w pozycji …………, 
 
W załączeniu przedkładam dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów: wiedzy i doświadczenia*; dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, 
b) sposobu wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki łączy Wykonawcę z ……………………(nazwa i adres podmiotu) 
d) zakresu i okresu udziału …………………………. (nazwa i adres podmiotu) przy wykonywaniu 

zamówienia. 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa Podmiotu Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Podmiotu 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Podmiotu 

Pieczęć(cie) 
Podmiotu 

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 8 –  Wzór umowy 
 

Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego:  RR/RI-26/TS-01/2013 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.; 
ul. Zjednoczenia 110a; 65-120 Zielona Góra, Polska 
 

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: 

 

Nazwa Zamówienia: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania 
miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem planowanych kosztów 
prac projektowych i robót budowlanych 

 
Niniejsza Umowa zawarta dnia ......................... roku  w ......................................... 

pomiędzy: 

„Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją” Sp. z o.o. 

adres: ul. Zjednoczenia 110a 

65-120 Zielona Góra, Polska 

reprezentowanymi przez:  
{................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................} 

zwanymi dalej Zamawiającym 

  

a 

 

{................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................} 

adres: {.......................................................................................................................................} 

reprezentowanym przez:  

{........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................} 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia nr RR/RI-26/TS-01/2013 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.), Zamawiający i Wykonawca zawierają umowę o następującej treści: 
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§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej 
skanalizowania miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych”, zwane w dalszej części umowy pracą. 

2. „Skanalizowanie” obejmuje układ kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. 

3. Zamówienie obejmuje wytworzenie i dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego 
z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej 
integralną cześć umowy, z jednoczesnym przeniesieniem własności na Zamawiającego. 

4. Wykonawca  zobowiązuje się  do:  

 uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań programowych na etapie opracowywania  
przedmiotu umowy,  

 udzielania wszystkim uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego wyjaśnień 
dotyczących opracowań  wchodzących w zakres przedmiotu umowy i zawartych w nich 
rozwiązań,  

 współpracy z osobami lub podmiotami, które na zlecenie Zamawiającego będą opracowywać 
studium wykonalności dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

5. Wszelkie uzgodnienia muszą być akceptowane podpisem wyznaczonego ze strony 
Zamawiającego koordynatora  prac ……………………………….. 

6. Pisemne, cząstkowe uzgodnienia proponowanych rozwiązań będą podstawą  do wykonania  
przedmiotu  umowy i jego przekazania Zamawiającemu.  

7. Przedłużające się uzgodnienia, które wstrzymują prace i mogłyby wpłynąć na termin realizacji 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest  zgłaszać bezzwłocznie Zamawiającemu na  
piśmie. W przypadku braku bieżącej informacji na ten temat, występujące trudności 
w uzgodnieniach przedmiotu umowy nie będą uznane jako podstawa do  ewentualnej zmiany 
terminu umownego.   

§ 2 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i strony nie 
przewidują jego podwyższenia. 

3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: 

Kwotę bez VAT {………………………………………} PLN 

słownie: {………………………………………} PLN 

plus podatek VAT w kwocie : {………………………………………} PLN 

słownie: {………………………………………} PLN 

co stanowi łącznie wynagrodzenie z VAT w 
wysokości: {………………………………………} PLN 

słownie: {………………………………………} PLN 
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§ 3 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 nastąpi dwiema fakturami częściowymi: 

a) faktura częściowa o wartości  50% ceny zamówienia po wykonaniu, przekazaniu 
i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu umowy z wyjątkiem uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lecz po 
złożeniu wniosku o ww. decyzję) oraz uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz  

b) faktura końcowa o wartości 50% ceny zamówienia po wykonaniu pozostałego zakresu 
umowy, tj.: 

 po przekazaniu i odebraniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (zgodnie 
z wymogami zawartymi w pkt. 4.2.3 SIWZ) 

 po przekazaniu i odebraniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2. Podstawą wystawienia faktur są protokóły przekazania-odbioru podpisane przez strony. Jako 
czas niezbędny na weryfikację pod względem kompletności przedmiotu umowy ustala się 
7 dni od daty przekazania. 

3. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia jej do siedziby 
„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110A wraz 
z podpisanym przez koordynatora prac protokołem przekazania – odbioru. 

4. Faktury płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturach. 

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy może ulec zmianie w przypadku zmian dotyczących 
zasad i wysokości naliczania podatku VAT – w dostosowaniu do tych zmian, o ile wystąpią 
w okresie realizacji zakresu umowy lub w okresie fakturowania należności za prace wykonane 
zgodnie z projektem. 

6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia pracy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów przedmiotu umowy nastąpi 
w następujących terminach: 

a) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy z wyjątkiem 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia (lecz po złożeniu wniosku o ww. decyzję) oraz uzyskania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – do dnia 30.09.2013 r. 

b) przekazanie Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 4.2.3 SIWZ) – do dnia 
28.02.2014 r. 

c) przekazanie Zamawiającemu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 
do dnia 30.05.2014 r. 
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§ 5 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca został zapoznany z przedmiotem zamówienia i nie 
wnosi do niego zastrzeżeń. 

2. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób 
zgodny z zasadami wiedzy technicznej i przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, 
oraz przekazać Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  

3. W rozwiązaniach projektowych będą miały zastosowanie materiały i wyroby dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grup jednostkowego stosowania 
w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy określał parametry techniczne zastosowanych 
materiałów w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamówieniach na realizację.  

§ 6 

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. 

§ 7 

1. Przedmiotem odbioru będzie kompletna dokumentacja projektowa, wzajemnie skoordynowana 
technicznie wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, i że zawiera wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 
w zakresie wynikającym z SIWZ i obowiązujących przepisów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminach określonych w § 4 pkt. 2 umowy dostarczyć do 
siedziby Zamawiającego opracowania, decyzje i wniosek wraz z oświadczeniem 
o kompletności dokumentacji. 

3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

§ 8 

1. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi 
i propozycje dotyczące pracy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych utrudnień 
hamujących prace projektowe.  

2. Dodatkowe dane i materiały, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji umowy, 
Zamawiający dostarczy w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.  

§ 9 

1. W przypadku przerwania prac objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę zostanie ustalona na 
podstawie protokolarnie stwierdzonego przez strony zaawansowania prac wraz 
z przekazaniem Zamawiającemu wykonanej części zakresu przedmiotu umowy.  

2. Protokół, o którym mowa wyżej będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia za pracę. 
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3. W przypadku określonym w pkt. 1. zapisy § 13 umowy stosuje się odpowiednio. 
 
 

§ 104 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie 
Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.  

3. Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 2 będzie {……………………………………………} 

4. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

5. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedkładają Zamawiającemu Porozumienie 
Wykonawców w formie umowy cywilnej (Umowa Konsorcjum) z dnia …… określającą zakres 
obowiązków każdego z Wykonawców która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, które 
zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy 
z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie 
wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody 
będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania 
wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie 
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy 
od dnia podpisania przez strony protokołu przekazania – odbioru dokumentacji. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy wygasają 
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady 
obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji. 

                                                 
4
 Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku składania Oferty wspólnej. 
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3. W zakresie jakości przedmiotu umowy i jego zgodności z obowiązującymi przepisami i wiedzą 
techniczną pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy, w tym za wady zmniejszające 
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.  

5. Jeżeli jednak w przedmiocie umowy stwierdzone zostaną wady lub braki albo niezgodność 
z obowiązującymi przepisami, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub uzupełnienia na 
własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. 

6. W przypadku nieusunięcia wad Zamawiający upoważniony jest ich usunięcia na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie 
wynikłe z tytułu wad przedmiotu umowy, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie gwarancji 
a Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich stwierdzić.  

 

§ 13 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 
oraz w § 9, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej 
Umowy na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d) - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że w związku z przedmiotowym 
przeniesieniem autorskich praw majątkowych dzieło nie będzie naruszało żadnych praw osób 
trzecich a w szczególności podwykonawców.  

3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się 
zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu wszelkich szkód, jakie 
Zamawiający poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich w wyniku korzystania 
przez niego z przedmiotu umowy.  

4. W przypadku wniesienia powództwa przeciwko Zamawiającemu lub wszczęcia innego 
postępowania przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy 
Wykonawca weźmie udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
Zamawiającego wobec osób trzecich. 

 
§ 14 

 
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania będą kary umowne. 
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2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: 
2.1 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.  

     2.2 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a) za zwłokę w wykonaniu opracowania, w wysokości 0,14% wynagrodzenia umownego 

netto za każdy dzień  zwłoki, licząc od umownych terminów wykonania poszczególnych 
elementów przedmiotu umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad opracowania, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego 
netto za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie 
wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli 
poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 15 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 
umowy w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, a Zamawiający 
zapłaci wynagrodzenie za prace wykonane bez obowiązku zapłaty odszkodowania. 

 

§ 16 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia pisemnego zgłoszenia, wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub 
dokumenty jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te 
dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. Przekazanie i zwrot 
dokumentów nastąpi w formie protokółu. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca 
zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację 
dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po 
wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 
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Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikiem graficznym; 

b) Oferta Wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Opracowanie koncepcji 
programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych” (nr zamówienia: RR/RI-
26/TS-01/2013); 

c) Porozumienie Wykonawców w formie umowy cywilnej (Umowa Konsorcjum)5. 

2. W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 
przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 

§ 18 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się niewykonalne 
lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia umowy pozostają w mocy. 

4. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po 
jednym dla każdej ze Stron.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

                                                 
5
 Dotyczy Wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie  
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