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ROZDZIAŁ 1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
Polska 
NIP: 991-04-62-831 
REGON: 531413283 

ROZDZIAŁ 2. Definicje i skróty 

Na potrzeby niniejszej SIWZ wprowadza się następujące definicje i skróty: 
 
Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do 
stosowania ustawy. 
 
Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
Zamówienie publiczne - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane. 
 
Zadanie - oznacza przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie 
Tarnowa Opolskiego i Nakła 
 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
2c u.p.z.p. lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za 
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego. 
 
Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowlane lub dostawy. 
 
SIWZ - oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera komplet 
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i 
złożenia oferty na wybór Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  

u.p.z.p. - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

Rozwiązanie równoważne - dostawa i/lub robota budowlana oferowana przez 
Wykonawcę zgodnie z art. 30 u.p.z.p. spełniająca wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
IDW – oznacza część I SIWZ - Instrukcja Dla Wykonawców. 
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Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1030 z późn.zm.) lub faks.  

ROZDZIAŁ 3. Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze zadanie realizowane jest w trybie Przetargu Nieograniczonego zgodnie 
z zapisami art. 39-46 u.p.z.p.  

2. Wartość zadania nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 u.p.z.p. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ będą miały zastosowanie przepisy 

u.p.z.p., ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo budowlane. 
 

ROZDZIAŁ 4. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia 
 
1.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla następujących tematów: 

Część 1. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej, Kopernika  w Tarnowie 

Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - 

opracowanie dokumentacji” 

Część 2. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa 

strona patrząc od ul. Klimasa) - opracowanie dokumentacji” 

Część 3. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od 

skrzyżowania z ul. Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po 

prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji” 

Część 4. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od 

skrzyżowania z ul Cmentarną do skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle 

( po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji ” 

Część 5. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od 

skrzyżowania z ul Klimasa  do skrzyżowania z ul. Cmentarną - 

opracowanie dokumentacji ” 

 

wraz z uzyskaniem decyzji lub zatwierdzenia zgłoszenia. 
 
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: 
Obszar objęty opracowaniem obejmuje ulice i chodniki na terenie Tarnowa Opolskiego 
i Nakła  i został ujęty w opisie tematu.  
 
2) Wytyczne dla Wykonawcy – ogólne: 
 

a) W zależności od położenia projektowanej ścieżki (tj. przy drodze powiatowej lub 
przy drodze gminnej) – w przypadku konieczności dokonania podziału działek, 
należy ściśle współpracować z zarządcą danej drogi. 
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b) w przypadku, gdy w danej części projektowana ścieżka będzie zawierała się w 
dotychczasowym pasie drogowym (tj. w granicach działki będącej w dyspozycji 
zarządcy drogi) można odstąpić od procedury zgodnej z ustawą z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) i przygotować 
dokumentację w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) tj. wymaganą do dokonania 
zgłoszenia Staroście Opolskiemu 

c) Oprócz zapisów szczegółowych zawartych w opisie poszczególnych tematów 
należy stosować między innymi:  

Opracowanie GDDKiA "Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów" 
Warszawa - Kraków, maj 2012 r. 

 

 

3) Szczegółowy zakres opracowania dla części: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Część 1„Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej  i  Kopernika  w Tarnowie 

Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - opracowanie 

dokumentacji” 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych 
zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania 
pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła. 
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej , Kolejowej i  Kopernika  w Tarnowie 
Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - opracowanie 
dokumentacji 
1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: 

- nieutwardzone pobocze drogowe ,istniejący chodnik do przebudowy, częściowo 
działki prywatne 

    Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1a do SIWZ): 
- ul. Dworcowa od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przejazdu kolejowego, 
dalej do ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Kopernika i dalej ul. Kopernika  do 
skrzyżowania z ul. Kościuszki 

1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 
1) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 

a) połączenie z projektowanym  ciągiem pieszo-rowerowym przy Klimasa, 
b) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo- rowerowym w ul. Kościuszki 
c) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy 

ulicy lub ich usunięciem, 
d) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych rowów, 

 
2) Geometrię drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi. 
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3) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem  
przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej. 

 
4) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy 

uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem 
wód , 

 
5) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, 

pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z 
Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 

1.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
Etap I  
1. Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, 
Uwaga!  Do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu 
budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych można przystąpić po 
uzyskaniu kompletu pozytywnych opinii dla złożonej koncepcji.  
Etap II 
1) Uzyskania aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map 

ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 
2) Wykonania badań geotechnicznych gruntu, 
3) Wykonania projektu podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji 

inwestycji (do wyceny należy przyjąć podział 5 działek), 
4) Opracowania projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
5) Opracowania projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży , 
6) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki 

drzewostanem w tym wskazanie lokalizacji nasadzeń zamiennych, 
7) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu, 
8) Sporządzenia: 
a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
9) Uzyskania – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń 

i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych 
przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym 
rozwiązań materiałowych, 

10) Uzyskanie oświadczenia właściwego organu o braku wymogu uzyskania decyzji 
środowiskowej 

11) Uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w związku 
z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej, 

12) Uzyskanie oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000, 

13) Uzyskania zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności), 

14) Dołączenia dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: 
a) wykazu projektów, 
b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że 
zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 
służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich z dokumentacją 
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Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego 
przedmiotu umowy, 

15) Opracowania i złożenia - w imieniu Zamawiającego -  wniosku wraz z niezbędnymi 
dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  
lub o inną prawem dopuszczalną formę  pozwolenia na prowadzenie prac 
budowlanych 

1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:  
1) koncepcja – 2 egz. wersji papierowej i wersja elektroniczna w formacie pdf. 
2) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej – 4 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem 
szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku  

3) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 
4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 
5) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 
6) specyfikacje techniczne - 4 egz. 
7) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji 

(koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, opinie, uzgodnienia i wniosek o 
wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty 
podziału działek) w formacie pdf  oraz w formie edytowalnej (rysunki w 
formacie dwg - AutoCAD do wersji 2010) - 2 egz.,  

Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej 
dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury końcowej  
1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji:  
20 dni od dnia podpisania umowy– złożenie koncepcji do zaopiniowania, 
do dnia 27.09.2017 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej i przekazanie Zamawiającemu 1 kpl. wniosku wraz z wymaganą 
dokumentacją i kosztorysem szacunkowym w wersji elektronicznej i drukowanej, 
do dnia 20.12.2017 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji. 
 

Część 2. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa strona 

patrząc od ul  Klimasa) - opracowanie dokumentacji” 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych 
zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania 
pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła. 
"Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa strona patrząc 
od ul  Klimasa) - opracowanie dokumentacji” 
1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: 
- nieutwardzone pobocze drogowe, częściowo działki prywatne 
Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1b do SIWZ): 
- ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Klimasa  
i ul. Św. Marcina wraz z rozwiązaniem ciągów pieszo-rowerowych w obrębie tego  
skrzyżowania . 
1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 
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a) Ciąg pieszo-rowerowy w  ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Kopernika do 
skrzyżowania z ul. Klimasa i ul. Św. Marcina wraz z rozwiązaniem ciągów 
pieszo-rowerowych w obrębie tego skrzyżowania 

b) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy 
ulicy lub ich usunięciem, 

c) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych rowów 
lub  studni chłonnych 

d) Geometrię drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi. Projekt stałej organizacji 
ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem  przed złożeniem wniosku 
o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

e) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy 
uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem wód 
, 

f)   Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, 
pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z 
Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 

1.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
 
Etap I  
 

1. Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z 
Zamawiającym, 

Uwaga!  Do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu 
budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych można przystąpić po 
uzyskaniu kompletu pozytywnych opinii dla złożonej koncepcji.  
Etap II 
 

1) Uzyskania aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map 
ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 

2) Wykonania badań geotechnicznych gruntu, 
3) Wykonania projektu podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji 

inwestycji (do wyceny należy przyjąć podział 5 działek), 
4) Opracowania projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
5) Opracowania projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży , 
6) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki 

drzewostanem w tym wskazanie lokalizacji nasadzeń zamiennych, 
7) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu, 
8) Sporządzenia: 

a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

9) Uzyskania – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń 
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych 
przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym 
rozwiązań materiałowych, 

10) Uzyskanie oświadczenia właściwego organu o braku wymogu uzyskania decyzji 
środowiskowej 

11) Uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w związku 
z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej, 

12) Uzyskanie oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000, 
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13) Uzyskania zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności), 

14) Dołączenia dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: 
a) wykazu projektów, 
b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że 
zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 
służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich z dokumentacją 
Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego 
przedmiotu umowy, 

15) Opracowania i złożenia - w imieniu Zamawiającego -  wniosku wraz z niezbędnymi 
dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  
lub o inną prawem dopuszczalną formę  pozwolenia na prowadzenie prac 
budowlanych 

1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:  
1) koncepcja – 2 egz. wersji papierowej i wersja elektroniczna w formacie pdf. 
2) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej – 4 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem 
szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku  

3) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 
4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 
5) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 
6) specyfikacje techniczne - 4 egz. 
7) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji 

(koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, opinie, uzgodnienia i wniosek o 
wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty 
podziału działek) w formacie pdf  oraz w formie edytowalnej (rysunki w 
formacie dwg - AutoCAD do wersji 2010) - 2 egz.,  

Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej 
dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury końcowej  
1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji:  
20 dni od dnia podpisania umowy – złożenie koncepcji do zaopiniowania, 
do dnia 27.09.2017 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej i przekazanie Zamawiającemu 1 kpl. wniosku wraz z wymaganą 
dokumentacją i kosztorysem szacunkowym w wersji elektronicznej i drukowanej, 
do dnia 20.12.2017 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji. 
 

 

Część 3 „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od skrzyżowania 

z ul Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po prawej stronie ) - 

opracowanie dokumentacji ” 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych 
zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania 
pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła. 
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Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od skrzyżowania z ul 
Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po prawej stronie) - 
opracowanie dokumentacji” 
1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: 
-pobocze gruntowe wraz z otwartym rowem przydrożnym, częściowo działki prywatne 
Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1c do SIWZ): 
- ul. Klimasa od skrzyżowania z ul. Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 
prawa strona jadąc od strony centrum miejscowości 
1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 

1) połączenie z projektowanym  ciągiem pieszo-rowerowym przy Klimasa od 
kwiaciarni  

2) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo- rowerowym w ul. Nakielskiej  
3) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy 

ulicy lub ich usunięciem, 
4) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych 

rowów, 
5) Geometrię drogi należy uzgodnić w zarządcą drogi. 
6) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem  

przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej. 

7) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy 
uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem 
wód , 

8) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, 
pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z 
Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 

1.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
Etap I  

1) Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z 
Zamawiającym, Uwaga!  Do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. 
opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów 
wykonawczych można przystąpić po uzyskaniu kompletu pozytywnych opinii 
dla złożonej koncepcji.  

Etap II 
1) Uzyskania aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map 

ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 
2) Wykonania badań geotechnicznych gruntu, 
3) Wykonania projektu podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji 

inwestycji (do wyceny należy przyjąć podział 5 działek), 
4) Opracowania projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją 

dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
5) Opracowania projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży , 
6) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki 

drzewostanem w tym wskazanie lokalizacji nasadzeń zamiennych, 
7) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu, 
8) Sporządzenia: 

a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego, 
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
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9) Uzyskania – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, 
pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym 
przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych, 

10) Uzyskanie oświadczenia właściwego organu o braku wymogu uzyskania 
decyzji środowiskowej 

11) Uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w 
związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii 
Europejskiej, 

12) Uzyskanie oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000, 

13) Uzyskania zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w 
przypadku wystąpienia takiej konieczności), 

14) Dołączenia dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: 
a) wykazu projektów, 
b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi 
że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich z dokumentacją 
Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego 
przedmiotu umowy, 

15) Opracowania i złożenia - w imieniu Zamawiającego -  wniosku wraz z 
niezbędnymi dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej,  lub o inną prawem dopuszczalną formę  pozwolenia 
na prowadzenie prac budowlanych 

1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:  
1) koncepcja – 2 egz. wersji papierowej i wersja elektroniczna w formacie pdf. 
2) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej – 4 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem 
szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku  

3) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 
4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 
5) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 
6) specyfikacje techniczne - 4 egz. 
7) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji 

(koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, opinie, uzgodnienia i wniosek o 
wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty 
podziału działek) w formacie pdf  oraz w formie edytowalnej (rysunki w 
formacie dwg - AutoCAD do wersji 2010) - 2 egz.,  

8) Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość 
przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej  

 

1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji:  
20 dni od daty podpisania umowy – złożenie koncepcji do zaopiniowania, 
do dnia 27.09.2017 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej i przekazanie Zamawiającemu 1 kpl. wniosku 
wraz z wymaganą dokumentacją i kosztorysem szacunkowym w wersji 
elektronicznej i drukowanej, 
do dnia 20.12.2017 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji. 
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Część 4 „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od 

skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle ( po 

prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji” 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych 
zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania 
pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła.  
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej  od skrzyżowania z ul 
Cmentarną   do skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle ( po prawej stronie ) - 
opracowanie dokumentacji 
1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: 
- nieutwardzone pobocze, tereny prywatnych posesji 
Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1d do SIWZ): 
- ul. Nakielska w Tarnowie opolskim od skrzyżowania z ul Cmentarną do skrzyżowania 
z ul. Tarnowską w Nakle prawa strona jadąc w kierunku Nakła z Tarnowa Op. 
1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 

a) połączenie z projektowanym  ciągiem pieszo-rowerowym przy skrzyżowaniu ul 
Cmentarnej z Nakielską , 

b) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym w Tarnowskiej w Nakle 
c) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy 

ulicy lub ich usunięciem, 
d) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych rowów, 
e) Geometrię drogi należy uzgodnić w zarządcą drogi. 
f) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem 

przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej. 

g) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy 
uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem wód, 

h) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, 
pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z 
Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 

1.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
Etap I  
1. Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, 
Uwaga!  Do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu 
budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych można przystąpić po 
uzyskaniu kompletu pozytywnych opinii dla złożonej koncepcji.  
Etap II 
1) Uzyskania aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map 

ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 
2) Wykonania badań geotechnicznych gruntu, 
3) Wykonania projektu podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji 

inwestycji (do wyceny należy przyjąć podział 5 działek), 
4) Opracowania projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
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5) Opracowania projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży , 
6) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki 

drzewostanem w tym wskazanie lokalizacji nasadzeń zamiennych, 
7) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu, 
8) Sporządzenia: 
      a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 
      b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
9) Uzyskania – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń 

i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych 
przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym 
rozwiązań materiałowych, 

10) Uzyskanie oświadczenia właściwego organu o braku wymogu uzyskania decyzji 
środowiskowej, 

11) Uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w związku 
z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej, 

12) Uzyskanie oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000, 

13) Uzyskania zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności), 

14) Dołączenia dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: 
a) wykazu projektów, 
b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że 
zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 
służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich z dokumentacją 
Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego 
przedmiotu umowy, 

15) Opracowania i złożenia - w imieniu Zamawiającego -  wniosku wraz z niezbędnymi 
dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  
lub o inną prawem dopuszczalną formę  pozwolenia na prowadzenie prac 
budowlanych 

1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:  
1) koncepcja – 2 egz. wersji papierowej i wersja elektroniczna w formacie pdf. 
2) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej – 4 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem 
szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku  

3) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 
4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 
5) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 
6) specyfikacje techniczne - 4 egz. 
7) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji 

(koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, opinie, uzgodnienia i wniosek o 
wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty 
podziału działek) w formacie pdf  oraz w formie edytowalnej (rysunki w 
formacie dwg - AutoCAD do wersji 2010) - 2 egz.,  

Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej 
dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury końcowej  
1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji:  
-  20 dni od dnia podpisania umowy – złożenie koncepcji do zaopiniowania, 
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- do dnia 27.09.2017 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej i przekazanie Zamawiającemu 1 kpl. wniosku wraz z wymaganą 
dokumentacją i kosztorysem szacunkowym w wersji elektronicznej i drukowanej, 
do dnia 20.12.2017 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji. 

 

Część 5 „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej  od 

skrzyżowania z ul Klimasa  do skrzyżowania z ul. Cmentarną - opracowanie 

dokumentacji ” 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych 
zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla 
zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i 
Nakła. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej  od 
skrzyżowania z ul Klimasa  do skrzyżowania z ul. Cmentarną - opracowanie 
dokumentacji 

1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: 
- nieutwardzone pobocze, tereny prywatnych posesji 
Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1e do SIWZ): 
- ul. Nakielska w Tarnowie Opolskim od skrzyżowania z ul Klimasa do skrzyżowania z 
ul. Cmentarną preferowane prawe pobocze jadąc w stronę Nakła z Tarnowa 
1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 

1) połączenie z projektowanym  ciągiem pieszo-rowerowym przy skrzyżowaniu 
ul Cmentarnej z Nakielską , 

2) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo- rowerowym ul. Klimasa 
3) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy 

ulicy lub ich usunięciem, 
4) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych 

rowów, 
5) Geometrię drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi. 
6) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem 

przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej. 

7) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy 
uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem 
wód , 

8) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, 
pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z 
Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 

1.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
Etap I  

1) Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z 
Zamawiającym, 

2) Uwaga!  Do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie 
projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych można 
przystąpić po uzyskaniu kompletu pozytywnych opinii dla złożonej 
koncepcji.  

Etap II 
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1) Uzyskania aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map 
ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 

2) Wykonania badań geotechnicznych gruntu, 
3) Wykonania projektu podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji 

inwestycji (do wyceny należy przyjąć podział 5 działek), 
4) Opracowania projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją 

dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
5) Opracowania projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży , 
6) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki 

drzewostanem w tym wskazanie lokalizacji nasadzeń zamiennych, 
7) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu, 
8) Sporządzenia: 

a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego, 
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

9) Uzyskania – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, 
pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym 
przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych, 

10) Uzyskanie oświadczenia właściwego organu o braku wymogu uzyskania 
decyzji środowiskowej 

11) Uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w 
związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii 
Europejskiej, 

12) Uzyskanie oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000, 

13) Uzyskania zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w 
przypadku wystąpienia takiej konieczności), 

14) Dołączenia dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: 
a) wykazu projektów, 
b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi 
że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich z dokumentacją 
Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego 
przedmiotu umowy, 

15) Opracowania i złożenia - w imieniu Zamawiającego -  wniosku wraz z 
niezbędnymi dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej,  lub o inną prawem dopuszczalną formę  pozwolenia 
na prowadzenie prac budowlanych 

1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:  
1) koncepcja – 2 egz. wersji papierowej i wersja elektroniczna w formacie pdf. 
2) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej – 4 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem 
szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku  

3) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 
4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 
5) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 
6) specyfikacje techniczne - 4 egz. 
7) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji 

(koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, 
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kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, opinie, uzgodnienia i wniosek o 
wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty 
podziału działek) w formacie pdf  oraz w formie edytowalnej (rysunki w 
formacie dwg - AutoCAD do wersji 2010) - 2 egz.,  

8) Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość 
przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej  

1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji:  
-–20 dni od dnia podpisania umowy- złożenie koncepcji do zaopiniowania, 
- do dnia 27.09.2017 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej i przekazanie Zamawiającemu 1 kpl. wniosku wraz z wymaganą 
dokumentacją i kosztorysem szacunkowym w wersji elektronicznej i drukowanej, 

do dnia 20.12.2017 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji. 

 

 
 
Wymagania szczegółowe w stosunku do części składowych dokumentacji 
projektowej wskazanych w pkt 1.2.1.  
 
a) Koncepcja rozwiązań projektowych zakładająca dwa warianty  
Należy przyjąć minimum dwa warianty wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów 
planowanych robót budowlanych dla każdego przyjętego wariantu. Należy przedstawić 
najbardziej korzystne rozwiązania ze względu na kryteria ekonomiczne, społeczne i 
środowiskowe. Koncepcja winna zawierać porównanie zalet i wad proponowanych 
wariantów. Rozwiązania projektowe przedstawione w koncepcji winny być poparte 
wynikami prac geodezyjnych i geologicznych (dostępnymi dla wykonawcy). 
W razie potrzeby Wykonawca zorganizuje okazanie rozwiązań projektowych z 
udziałem społeczeństwa. Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić 
szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, do akceptacji przez 
Zamawiającego w jego siedzibie przed przystąpieniem do stosowania ich w pracach 
projektowych. Akceptacja i wybór przez Zamawiającego jednego z proponowanych 
wariantów jest warunkiem pozwalającym Wykonawcy dokumentacji przystąpić do 
opracowywania kolejnych elementów dokumentacji projektowej.  
 
b) Badania geologiczne  
Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za zakres badań. W przypadku, gdy na 
etapie wykonywanych prac projektowych zostanie stwierdzona konieczność 
wykonania dodatkowych badań geotechnicznych, zostaną one wykonane na koszt 
Wykonawcy. Jeżeli dodatkowe badania spowodują konieczność dokonania zmian 
projektowych, Wykonawca wykona je w ramach ceny umownej. Powyższe 
opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
2012 poz. 463 z późn. zm.). 
 
c) Mapa do celów projektowych  
Należy ją wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją 
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urządzeń nadziemnych i podziemnych zgodnie ze standardami przyjętymi w geodezji 
oraz uzyskanie przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjno– 
kartograficznego. Mapa sytuacyjno– wysokościowa powinna posiadać pieczęcie 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów 
projektowych. Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualny stan prawny 
obowiązującej mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadniczej na dzień 
złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji oraz czas 
wymagany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego o wydanie tej 
decyzji. W przypadku konieczności dokonania aktualizacji mapy przed złożeniem 
wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej bądź na 
wcześniejszym etapie prac projektowych, koszty tej aktualizacji pokryje Wykonawca 
dokumentacji.  
 
d) Raport oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego (jeżeli będzie 

wymagany) w celu uzyskania decyzji środowiskowej 
Należy wykonać wraz z waloryzacją przyrodniczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). 
 
e) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami 

umożliwiającymi realizację zadania inwestycyjnego  
Należy opracować zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- użytkowego  (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129). W niniejszym 
opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót 
projektowych. Dokumentacja ta powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące 
obiektu, opis stanu istniejącego (warunki glebowo - wodne) w formie badań 
geotechnicznych. W opracowaniu dokumentacji geotechnicznej należy uwzględnić 
wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Ponadto dokumentacja powinna zawierać 
kierunki rozwiązań projektowych zawarte w koncepcji projektowej, a dokładnie dla 
wariantu wybranego przez Zamawiającego. Dokumentacja powinna zawierać 
wszystkie niezbędne rysunki i opisy umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a w 
szczególności rysunki konstrukcyjne.  
 
f) Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ   
Należy wykonać zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 
 
g) Projekty podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego 
Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządza się zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości), standardami geodezyjnymi oraz warunkami 
technicznymi wykonywania prac geodezyjnych ustalanymi dla zgłaszanych prac 
geodezyjnych przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
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Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji. W związku z tym linie rozgraniczające powinny być 
projektowane z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, 
a w szczególności: 

- w przypadku nieruchomości zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny 
podział przez istniejące budynki – (art. 93 ust. 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)), 

- konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych 
w wyniku podziału – (art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)), 

- brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości 
pozostających poza liniami rozgraniczającymi (tzw. działek „resztujących”) na 
skutek: zbyt małej ich powierzchni, małej szerokości, niekorzystnego kształtu 
działek (granice skośne lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac 
agrotechnicznych, itp.  

 
Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku 
o wydanie decyzji ZRID wymagana jest ścisła współpraca projektantów 
z bezpośrednimi wykonawcami podziałów nieruchomości. Ponadto projekty podziałów 
nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do 
wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w celu dokonania ich szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowane służby 
Zamawiającego. 
  
Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były 
jako mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego 
obrębu lub kilku kolejnych obrębów w skalach zaleconych przez podgik 
i zapewniających ich czytelność. Mapy te winny uwzględniać wszystkie nieruchomości 
objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte 
liniami rozgraniczającymi w całości, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowią 
odrębną nieruchomość. Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych 
z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy 
synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w katastrze 
nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. 
 
W przypadku sporządzania jednostkowych map podziałowych oddzielnie dla każdej 
nieruchomości, dla nieruchomości niepodlegających podziałowi do wniosku o wydanie 
decyzji ZRID należy załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy 
do celów prawnych, które należy sporządzać w przypadku, gdy stan prawny 
nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów. 
 
W postępowaniu podziałowym należy uwzględnić stan prawny nieruchomości zajętych 
pod dotychczasowymi drogami publicznymi z uwzględnieniem procedur wynikających 
z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną. 
 
W związku z długotrwałością postępowań związanych z przygotowaniem 
dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, zachodzi konieczność stosowania 
procedur, które uniemożliwią niezależne wykonanie projektów podziałów tych samych 
nieruchomości przez rożnych wykonawców geodezyjnych na zlecenia różnych 
podmiotów, np. z jednej strony na zlecenie Gminy Tarnów Opolski w celu uzyskania 
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decyzji ZRID, a z drugiej strony na zlecenie właściciela nieruchomości w celu realizacji 
własnych zamierzeń. W tym celu zaleca się: precyzyjne zgłaszanie do podgik prac 
geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości dla uzyskania ZRID; dokładną 
analizę informacji podgik o będących w toku pracach wykonywanych przez innych 
wykonawców geodezyjnych na trasie projektowanej drogi; dokonywanie precyzyjnego 
uzgodnienia w organie prowadzącym ewidencję gruntów spraw związanych z 
podziałem poszczególnych działek ewidencyjnych - w tym rezerwację numerów dla 
działek, które powstaną w wyniku podziału działek dotychczasowych. W przypadku 
wystąpienia sytuacji kolizyjnych sprawę kolejności i/lub sposobu wykonania różnych 
podziałów tej samej nieruchomości należy jednoznacznie wyjaśnić pomiędzy 
zainteresowanymi stronami oraz organem prowadzącym ewidencję gruntów i podgik.  
 
Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku 
o wydanie decyzji ZRID muszą być opatrzone klauzulą podgik świadczącą o 
uprzednim ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
Wymaga się, aby w ramach prac związanych z geodezyjnym opracowaniem projektów 
podziałów wykonawca tych prac wykonał badanie ksiąg wieczystych (aktualnych 
wpisów we wszystkich działach KW) dla wszystkich nieruchomości objętych liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości niezbędnych do przebudowy 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren. 
Protokoły z badania ksiąg wieczystych i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksiąg 
wieczystych oprócz zamieszczenia ich w operatach technicznych przekazywanych do 
podgik i organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków winny być również 
przekazane Zamawiającemu łącznie z mapami podziałowymi lub mapami do celów 
prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomości) dla nieruchomości 
niepodlegających podziałowi. 
 
Nowe punkty graniczne powstałe w wyniku podziału zlokalizowane na załamaniach 
linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej podlegają wyznaczeniu na gruncie i 
utrwaleniu trwałymi znakami granicznymi (z podcentrem) po zatwierdzeniu projektów 
podziałów decyzją ZRID i uzyskaniu przez tą decyzję klauzuli ostateczności. 
Czynności wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych dokonuje się z udziałem 
stron sporządzając z tych czynności stosowny protokół, który podlega przekazaniu do 
podgik oraz dla Zamawiającego. 
 
Zamawiający przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego opracowania zaleca 
wstępne przeanalizowanie rozwiązań projektowych oraz zapoznanie się z terenem, 
albowiem na etapie projektowania zmiana ilości działek przewidzianych pod inwestycję 
nie będzie miała wpływu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

i) Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji drogowej 
wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

Wykonawca sporządzi wniosek oraz uzyska ZRID w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) zwanej dalej 
specustawą. Do wniosku należy również dołączyć oryginały aktualnych wypisów 
z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy ewidencyjne dla obszaru objętego 
inwestycją.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich uzupełnień 
braków we wniosku oraz wyjaśnień.  
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j) Projekt wykonawczy  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych (część 
opisowa i graficzna) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami 
technicznymi, ustaleniami z Zamawiającym. Projekt wykonawczy winien uzupełniać i 
uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót. 
 
k) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 
Przez STWiORB należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Specyfikacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 
z późn. zm.). 
 
l) Przedmiary robót  
Przez przedmiar robót należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz 
z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy 
dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni 
itp. Przedmiary należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.). 
 
m) Kosztorys inwestorski  
Przez kosztorys inwestorski należy rozumieć opracowanie wykonane zgodnie 
z 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. 2004 nr 130 poz. 1389 
z późn. zm.). Cena za opracowanie kosztorysów podana w Formularzu cenowym 
obejmuje 1-krotną aktualizację kosztorysu w okresie obowiązywania gwarancji 
i rękojmi. 
 
n) Inwentaryzacja drzew i krzewów przewidzianych do wycinki  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji gatunkowej drzew 
i krzewów (wg gatunków). Inwentaryzacja winna posiadać m.in. dokładne i czytelne 
zaznaczenie (kolorem i numerem) drzew do usunięcia; krzewy do usunięcia – 
z podaniem wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte.  
Niezależnie od opracowań wskazanych w lit a-n do obowiązków Wykonawcy 
będzie należało: 
– uzyskanie wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń wydane przez właściwe organy 

administracji publicznej, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu w liczbie 2 
egzemplarzy,  
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– brać udział w radach technicznych związanych z przedmiotowym opracowaniem 
(na wniosek Zamawiającego), 

– udzielać odpowiedzi na zapytania w postępowaniu przetargowym na wykonanie 
robót budowlanych planowanych do wykonania w oparciu o dokumentację 
projektową,   

– reprezentować Inwestora w postępowaniach administracyjnych związanych  
z zamówieniem do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację 
inwestycji, 

– organizowanie oraz branie czynnego udziału w ukazaniach rozwiązań 
projektowych z udziałem społeczeństwa, 

– uzyskanie w toku opracowania dokumentacji wszelkich wymaganych przepisami 
prawa opinii, uzgodnień i zatwierdzeń m.in. uzgodnień branżowych, uzgodnienia 
z ZUD, uzgodnień z właścicielami urządzeń, 

– uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli działek na czasowe zajęcie terenu w celu 
realizacji zaprojektowanych robót, uzyskanie zgód uwzględniających dojazd na 
teren budowy oraz składowanie materiałów budowlanych. W przypadku dróg 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych uzgodnienie z administratorem 
drogi oraz opracowanie wszelkich dokumentów/opracowań spełniających warunki 
uzgodnienia, oraz 

– wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ma 
obowiązek w terminie wskazanym we wzorze umowy sporządzić harmonogram 
rzeczowo finansowy, zgodnie z propozycją założeń przedstawionych 
w załącznikach 8a, 8b i 8c do SIWZ oraz wytycznymi zamawiającego, jak również 
uzyskać jego akceptację. 

– Wykonawca sporządzając dokumentację projektową zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ust. 5 oraz 6 u.p.z.p., art. 9 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. 

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku 
rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie 
wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej 
usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na 
polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 
ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. 
 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

ROZDZIAŁ 5. Zamówienia częściowe 

 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które mogą zostać 

udzielone jednemu wykonawcy. 

ROZDZIAŁ 6. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych 
usług 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości do                
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50 000 zł (10 000 zł dla każdej części zamówienia), tj. opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej.  

2. Wielkość lub zakres zamówienia dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej 
lub jej aktualizacji w oparciu o m.in. uwarunkowania terenowe, analizę ruchu, 
pomiary natężenia ruchu, dostarczone przez Zamawiającego materiały 
pomocnicze, oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie 
udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.  

ROZDZIAŁ 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

ROZDZIAŁ 8. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: w terminach podanych w opisie 
przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdej części 

ROZDZIAŁ 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis spełnienia 
minimalnych warunków oraz dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

2. Opis minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające 
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 

 

1) Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej. 

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w 
przedmiotowym postępowaniu. 

 

2) Warunek posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w 
przedmiotowym postępowaniu. 

 

3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 

 

a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
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wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywania przez nich czynności: 

 
Część 1 – 5  
Projektant branży drogowej – posiadający: 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji 
projektanta w specjalności drogowej lub uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg 
potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z 
uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*; 

 
Projektant branży instalacyjnej– posiadający: 
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji 

projektanta w specjalności instalacji sanitarnych lub uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych 
potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z 
uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*; 

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, 
które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego 
zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać 
decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania 
w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach  
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć:  

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 oraz oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych stanowiące załącznik nr 3a do niniejszej IDW,  

b) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:  

 
Część 1 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej, Kopernika  w Tarnowie 
Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - opracowanie 
dokumentacji”: 
2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na 
Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu 
budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 
nie mniejszej niż 200 m,  
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Część 2 "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa strona 
patrząc od ul  Klimasa)  
- opracowanie dokumentacji: 
2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na 
Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu 
budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 
nie mniejszej niż 100 m, 
 
Część 3 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od skrzyżowania 
z ul Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po prawej stronie ) -  
pracowanie dokumentacji : 
2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na 
Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu 
budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 
nie mniejszej niż 600 m, 
 
Część 4 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej  od 
skrzyżowania z ul Cmentarną   do skrzyżowania z skrzyżowania z ul. Tarnowską 
w Nakle ( po prawej stronie )  - opracowanie dokumentacji: 
2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na 
Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu 
budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 
nie mniejszej niż 400 m, 
 
Część 5 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej  od 
skrzyżowania z ul Klimasa  do skrzyżowania z ul. Cmentarną - opracowanie 
dokumentacji: 
2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na 
Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu 
budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 
nie mniejszej niż 100 m, 
  
UWAGA: 
1) Pod pojęciem „projekt budowlany” należy rozumieć opracowanie sporządzone 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego  

2) Pod pojęciem „Zezwolenie na Realizację inwestycji Drogowej” ZRID, należy 
rozumieć decyzję wydaną na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 
11f ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1, art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

3) Pod pojęciem „decyzja pozwolenia na budowę” rozumie się decyzję wydaną na 
podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

4) Pod pojęciem „budowa” należy rozumieć definicję zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy 
Prawo budowlane. 
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5) Pod pojęciem „przebudowa” należy rozumieć definicję zawartą w art. 3 pkt 7a 
ustawy Prawo budowlane. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały 
wykonane należycie. 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez 
Wykonawców usługi, zostały wykonane należycie zawierały, co najmniej: 
- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 

realizował usługi, których dokumenty dotyczą, 
- wskazanie podmiotu, na rzecz, którego realizowane były usługi, 
- wskazanie przedmiotu usługi (z podaniem długości projektowanego odcinka) wraz 

z przedstawieniem numeru decyzji pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID oraz 
danymi teleadresowymi organu wydającego stosowną decyzję, 

- wskazanie wartości usługi, 
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
- opinię podmiotu wskazanego powyżej stwierdzającą, że usługi zostały wykonane 

należycie. 
 
Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca załącza dowody określające czy wskazane w 
wykazie wykonanych usług prace zostały wykonane należycie. 
 
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 
 
3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 u.p.z.p. 
 
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla 
przedmiotowego postępowania wraz z instrukcją jego wypełniania, są dostępne 
na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ 
 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 
5 u.p.z.p. określone w niniejszej SIWZ. 

 
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

 
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej w 

pkt 4 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4. 
 

9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 
przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 

ROZDZIAŁ 10. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania, dodatkowe przesłanki wykluczenia 
z udziału w postępowaniu 

1. W celu 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. Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawców następujących 
dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia sporządzonego według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW zgodnie z art. 25a 
ust. 1 u.p.z.p 

2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który: 

a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10; 

b) Zamawiający także żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów 



29 

 

 

wymienionych w Rozdziale 10, dotyczących podwykonawcy, któremu 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. 

 
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w 

innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający 
przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym 
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni 
z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu. 
 

3. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje 
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

1) grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy 
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 

2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny 
rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego 
zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt iv, nad co 
najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu ppkt. 4.3) – na potrzeby 
przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 
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3) związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne 
organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji; 

4) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub 
pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo 
łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w 
szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako 
zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków 
zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż 
połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów 
w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni 
zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą 
(przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego 
przedsiębiorcę. 

ROZDZIAŁ 10 a. Wymagania zamawiającego w zakresie wezwania do 
przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu 

1. Zamawiający w celu prawidłowego przebiegu procedury zamówienia publicznego 
zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2f u.p.z.p. wzywa Wykonawców do złożenia 
wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów: 

a. potwierdzających, że spełniają oni warunki udziału w postępowaniu oraz 
nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami Rozdziału 9 oraz 10 
niniejszej SIWZ, w tym  

b. dokumenty dotyczące podmiotów o których mowa w art. 22a u.p.z.p., 
oraz  

c. podwykonawców nie będących podmiotami, o których mowa w art. 22a 
u.p.z.p. 

- wraz z formularzem oferty, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 2. 

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
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przekazują oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. 

ROZDZIAŁ 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie 
zamówienia 

 
1. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Notariusza. 
 

2. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy 
zawartej pod warunkiem zawieszającym. 

 
3. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

4. 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 Rozdziałach 9 i 10 IDW. 
Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają odpowiedni dokument o 
ustanowieniu Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o 
odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy 
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
 
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie 
warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich 
Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich 
Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców 
lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia pełnomocnik. 
 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem 
umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, 
regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące 
postanowienia: 

a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym 
musi być zrealizowanie zamówienia), 

c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym Okres Zgłaszania Wad, 



32 

 

 

d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do 
Konsorcjum, 

e) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w 
ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek 
z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za 
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia 
oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

g) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 

h) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez 
zgody pozostałych uczestników 

i) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum 

j) Umowa konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie 
zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 

ROZDZIAŁ 12. Wadium 

 
Zamawiający odstępuje od żądania wadium. 

ROZDZIAŁ 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  
 
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie.  

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania przed podpisaniem umowy.  
 

2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione 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. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

 
2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
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3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 
29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 

 
4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

6) W stosunku do zabezpieczeń wnoszonych w formach określonych w Rozdziale 13 
pkt 3 ppkt. 1 lit. b-e należy: 
a) Wskazać nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
b) Wskazać nazwę Beneficjenta (Zamawiającego) zgodnie z zapisem Rozdziału 

12 pkt 2 ppkt 2 lit a, 
c) Wskazać nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 
d) Określić wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
e) Zamieścić sformułowanie dotyczące zobowiązania Gwaranta do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia na pierwsze żądanie 
zapłaty Beneficjenta i na jego rzecz kwoty roszczenia z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 
oświadczeń, pism, itp.  
 
W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów, 
bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w takim 
przypadku zastosuje zapisy art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

 
7) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy.  

8) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

9) Wypłata, o której mowa w ppkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

10) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
art. 149 u.p.z.p. 

 
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
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wykonane (potwierdzenie w formie obustronnie podpisanego protokołu odbioru 
końcowego robót). 

2) Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 
(piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

ROZDZIAŁ 14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia 
związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

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

ROZDZIAŁ 15. 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 
reprezentowania 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), to do oferty należy dołączyć 
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

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

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek (złożony najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem ustawowego 
terminu archiwizacji*), złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, 
próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne 
dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
*Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady archiwizacji jest  
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) 

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

8) Wykonawca jest świadomy, że, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz.U. z 2016 poz. 1137) art. 297 §1, kto, w celu uzyskania dla 
siebie lub kogo innego, zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 
2. Forma oferty. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-z-dnia-6-czerwca-1997-r/?on=02.02.2017
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1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu w wersji 
„papierowej” 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.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 
wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie 
dokumentów, przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej IDW 
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 Rozdziale 15 
pkt 1 ppkt 4) IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW 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 dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, innych 
niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
 
3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszej IDW, 
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

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

c) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW, 
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d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  
właściwego rejestru, 

e) 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, 

f) Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w 
niniejszej SIWZ. 

 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 

ROZDZIAŁ 16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

1. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w 
ustawie.  

 
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 
Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.  

 
3. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, 

zamawiający może nie ujawniać:  
a. danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b,  
b. wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a 
– w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z 
organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 
teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem 
materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu 
działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, 
jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe 
przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te 
nie mogą być udostępniane. 

ROZDZIAŁ 17. Porozumiewanie się z Wykonawcami 

1. W przypadku pytań, wniosków, zawiadomień dotyczących dokumentacji 
przetargowej, itd., Zamawiajacy podaje do bezwzględnego stosowania następujące 
formy i sposoby kontaktu: 
a) adres poczty elektronicznej: ug@tarnowopolski.pl nr faksu: 774644282 
b) poczta tradycyjna, kurier (dokumenty składane są w Sekretariacie na adres 

podany w SIWZ) 

mailto:ug@tarnowopolski.pl
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c) osobiście (dokumenty składane są w Sekretariacie na adres podany w SIWZ) 
2. Osoby odpowiedzialne: Marcin Czura – Inspektor ds. inwestycji 

ROZDZIAŁ 18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Tarnów 
Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski), w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  29.06.2017 do godz.  10.00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

………………………………………………….. 
Nazwa i adres oferenta 

 
Gmina Tarnów Opolskie 

ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 

 

 
 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła 

 
nr ref. ZPE.271.03.2017 

 
Nie otwierać przed dniem: 29.06.2017 godz. 10.30 

 

ROZDZIAŁ 19. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Opolskim w Urzędzie 
Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 3 

W dniu  29.06.2017 o godz.  10.30 

 

ROZDZIAŁ 20. Termin związania ofertą 

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

ROZDZIAŁ 21.  Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

 
2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem 
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr………………… ". 

 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
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Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. 
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

ROZDZIAŁ 22. Tryb otwarcia ofert 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

3. Podczas otwarcia ofert podaje się:  
1) nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
2) informacje dotyczące ceny,  
3) terminu wykonania zamówienia,  
4) okresu gwarancji  
5) warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

ROZDZIAŁ 23. Zwrot oferty złożonej po terminie 

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający zwróci ofertę zgodnie z 
zapisami art. 84 u.p.z.p. 

ROZDZIAŁ 24. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu 
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające z zapisów niniejszej SIWZ. Wszystkie 
koszty towarzyszące związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, których 
w SIWZ nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenie 
oferty.  

2. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
VAT, dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej 
z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego 
aneksu. 

5. Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością 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. 

6. Cena oferty jest wartością wymienioną w Formularzu Oferty. 
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7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały w części II niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu 
oceny takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 u.p.z.p. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w 
obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim 
zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego 
poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2. pkt.3 u.p.z.p. 

ROZDZIAŁ 25. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru ofert 
zostały ustalone oddzielnie dla każdej z 2 części zamówienia 

4. Kryteriami oceny ofert są: 

- cena – 60% 
- okres gwarancji i rękojmi – 20 %  
- skrócenie maksymalnego terminu wykonania – 20% 

 

Wartość punktów danej oferty Zamawiający wyznaczy w oparciu o wzór: 

On = (Cmin/Cn)*60 pkt + OGn + OTn 

Gdzie: 

On - ilość punktów uzyskana przez n-tego wykonawcę, którego oferta podlega ocenie. 
Cmin – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty. 
Cn – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony 
formularz oferty. 
OGn – ilość punktów uzyskanych przez n-tego wykonawcę w wyniku oceny kryterium 
okres gwarancji i rękojmi. 
OTn – ilość punktów uzyskanych przez n-tego wykonawcę w wyniku oceny kryterium 
termin wykonania. 
 
Termin „okres gwarancji i rękojmi” - OGn, jest terminem, którego początek biegnie o 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i może 
wynosić: 3 lata, 4 lata, 5 lat. 
 
Ocena kryterium okres gwarancji i rękojmi wykonania zadania dokonana zostanie w 
skali od 0 do 20 punktów, przy czym wartość punktowa może wynosić: 
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a) okres gwarancji i rękojmi 3 lata – 0 pkt 
b) okres gwarancji i rękojmi 4 lata – 10 pkt 
c) okres gwarancji i rękojmi 5 lat – 20 pkt 

 
„Terminu wykonania” jest datą określoną przez wykonawcę w formularzu oferty. 
Ostateczny termin realizacji zadania określony został w rozdziale 4 SIWZ (oddzielnie 
dla każdej części), jako data przekazania kompletnej dokumentacji 
zamawiającemu. 
 
Ocena termin wykonania zadania dokonana zostanie w skali od 0 do 20 punktów 
zgodnie ze wzorem: 
 
OTn = (OTmin/OTn)*20 pkt 
 
Gdzie: 
OTn – ilość punktów uzyskanych przez n-tego wykonawcę w wyniku oceny kryterium 
termin wykonania. 
OTmin – najkrótszy termin wykonania zadania podany przez wykonawców, którzy 
złożyli ważne oferty, 
OTn – termin wykonania podany przez n-tego wykonawcę ustalony w oparciu o 
wypełniony formularz oferty, 
 
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  
 
4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi 

ofertę o największej ilości pkt obliczonych zgodnie z powyższym wzorem. 
5. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że zostały złożone oferty o takiej samej 

sumie pkt, lecz różnych ilościach w poszczególnych kryteriach, jako 
najkorzystniejszą wybierze ofertę zawierającą niższą cenę. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że zostały złożone oferty o takiej samej 
ilości pkt w każdym z kryteriów wyboru ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

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

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu 
określonego, jako „okres gwarancji i rękojmi” i/lub „termin wykonania” Zamawiający 
przyjmie, iż: 
a) Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie określając okres gwarancji i rękojmi, 

jako 3 lata i przyzna takiemu wykonawcy 0 pkt,  
b) Wykonawca wykona zadanie w terminie realizacji zadania określonym w 

rozdziale 4 SIWZ (oddzielnie dla każdej części), jako data przekazania 
kompletnej dokumentacji zamawiającemu, przyznając wykonawcy w tym 
kryterium 0 pkt, ponadto  

c) Wstawienie wartości niezgodnych z zapisami niniejszego rozdziału 
(wytłuszczone wartości podane w kryteriach oceny ofert) z zastrzeżeniem pkt 8 
lit a i b spowoduje, iż oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i będzie 
podlegać odrzuceniu zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. 

9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
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ROZDZIAŁ 26. Uzupełnienia oferty, złożenie wyjaśnień 

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 u.p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazany chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 
1 u.p.z.p. 

ROZDZIAŁ 27. Rażąco niska cena 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie;  

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 u.p.z.p 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 
spoczywa na wykonawcy. 
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4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający oceniając złożone wyjaśnienia zwróci uwagę na ich treść wraz z 
dowodami przedstawionymi przez wykonawcę, mających potwierdzić, że 
zaproponowana cena nie jest rażąco niska. Wykonawca ma obowiązek złożyć 
wyjaśnienia konkretne, wyczerpujące i rzeczywiście uzasadniające podaną w cenie 
ofertę. Jak stwierdził SO w Warszawie w wyr. z 05.01.2007 r. (V CA 2214/06), nie 
jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio 
umotywowanych, przekonywujących, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco 
niskiej ceny. Podobne zdanie wyrażała wielokrotnie KIO podnosząc w wyrokach, iż 
wykonawca powinien złożyć wyczerpujące wyjaśnienia i udowodnić realność 
zaoferowanej ceny (KIO/UZP 1443/08) oraz udowodnić, że jego cena jest 
wiarygodna, tzn. że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie 
wynagrodzenia, przy zachowaniu należytej staranności wykonawca nie będzie 
ponosił strat (KIO/UZP 1746/09). Wykonawca, który składa wyjaśnienia w 
zakresie rażąco niskiej ceny, powinien wskazać, co spowodowało obniżenie 
ceny, jak również w jakim stopniu wskazany czynnik wpłynął na jej obniżenie. 
Udzielone wyjaśnienia mają bowiem potwierdzić, iż złożona oferta jest rzetelnie 
przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana (KIO/UZP 1902/09). 

6. Ustawodawca, nadając wyjaśnieniom udzielonym przez wykonawcę doniosłość 
prawną, ustalił jednocześnie w art. 90 ust. 1 elementy, które w zasadniczym stopniu 
wpływają na ocenę, czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Elementy te wymienione 
zostały przykładowo, co oznacza, że wyjaśnienia mogą zawierać też inne elementy 
tłumaczące wysokość zaproponowanej ceny. Elementy wymienione w ustawie mają 
charakter niemalże obligatoryjny i wykonawca w swoich wyjaśnieniach powinien 
odnieść się do wszystkich tych elementów. Powyższe należy rozumieć, tak, iż 
przepis art. 90 ust. 1 pkt 1 niejako podpowiada, co może być usprawiedliwieniem 
dla niskiej ceny. 

7. Zaoferowanie niskiej ceny usprawiedliwić mogą cechy i okoliczności 
zindywidualizowane, właściwe dla konkretnego wykonawcy, ale muszą mieć one 
charakter obiektywny. Nie może to być więc polityka cenowa firmy czy chęć 
podjęcia długoterminowej współpracy. Wymienione w art. 90 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. 
czynniki muszą charakteryzować się cechą wyjątkowości dostępnej dla danego 
wykonawcy. Oznacza to, że wykonawca, podając konkretne przykłady, powinien je 
dokładnie opisać i wskazać, jak wpływają one na obniżenie ceny oferty. 
Jednocześnie przykłady te nie mogą polegać na wskazaniu niskich cen, lecz na 
wyjaśnieniu, jakim sposobem ten właśnie wykonawca ma możliwość zaoferowania 
takich cen. Istotne jest, aby wykonawca wykazał, iż dzięki temu może różnić się od 
innych wykonawców, którym takie akurat czynniki nie są dostępne. Jeżeli cecha 
właściwa danemu wykonawcy jest bez trudu dostępna dla innych 
wykonawców, nie może być mowy o szczególnych okolicznościach 
pozwalających na zaoferowanie niskiej ceny (np. posiadanie osób 
posiadających uprawnienia do obsługi sprzętu ciężkiego, gdy przedmiot 
zamówienia obejmuje wykonanie robót przez osoby posiadające takie uprawnienia). 
Zamawiający przeanalizuje i oceni otrzymane wyjaśnienia m.in. pod kątem ich 
wiarygodności i dopiero w przypadku uznania, iż nie odzwierciedlają one 
rzeczywistego stanu rzeczy odrzuci ofertę. Dlatego w interesie wykonawcy jest 
dostarczenie dowodów nawet wtedy, gdy zamawiający nie wskazuje na taką 
konieczność w wezwaniu do udzielenia wyjaśnień niskiej ceny. Jak wskazał 
SO w Warszawie (V CA 2214/06), nie można powoływać się na stosowanie 
niższych marż, zaopatrywanie się pośrednio u producentów czy posiadanie stałego 
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kręgu kontrahentów, gdyż tego typu czynniki są dostępne dla każdego z 
wykonawców. Nie są więc obiektywnie właściwe i wyjątkowe tylko dla wykonawcy 
proponującego niską cenę. Jednocześnie przy udzielaniu wyjaśnień należy 
uwzględnić istniejące przepisy, w tym politykę społeczną państwa. Taką 
cechę mają wyjaśnienia w zakresie kosztów pracy, gdzie ustawodawca 
wyraźnie określił, że koszty te przyjęte do ustalania ceny nie mogą być niższe 
niż minimalne wynagrodzenie za pracę, wynikające z odrębnych przepisów. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie oznacza to konieczności zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym 
wynagrodzeniem, lecz konieczność ustalenia ceny oferty w oparciu o rzetelne 
wskaźniki cenowe. 

8. Jednocześnie wskazuje się, iż w przypadku gdy wykonawca składając wyjaśnienia 
dotyczące rażąco niskiej ceny uzależni wartość oferty np. od: 
1) efektu synergii - wskazane jest przedstawienie szczegółowej analizy wpływu 

efektu synergii na wartość oferty;  
2) odległości obiektu od siedziby firmy – wskazane jest przedstawienie 

szczegółowej analizy wpływu odległości na wartość oferty; 
3) wykonywania prac w pobliżu obiektów objętych przedmiotem zamówienia – 

wskazane jest przedstawienie dowodu w postaci umowy (zlecenia, itp.), że 
wykonawca rzeczywiście wykonuje lub w okresie wykonywania zamówienia 
będzie wykonywał dane roboty oraz wskazane jest przedstawienie 
szczegółowej analizy wpływu kosztów wykonywania robót  w pobliżu obiektów 
objętych przedmiotem zamówienia dla innego zamawiającego na wartość 
przedmiotowej oferty; 

4) dysponowania pracownikami kierowanymi przez Urząd Pracy do świadczenia 
pracy dla danego wykonawcy – wskazane jest przedstawienie dokumentów 
Urzędu Pracy, z których wynika dysponowanie tymi pracownikami oraz 
przedstawienie szczegółowej analizy wpływu kosztów pracy tychże 
pracowników na wartość oferty; 

5) posiadania upustu na zakup paliw – wskazane jest określenie wielkości upustu, 
przedstawienie zawartej umowy na zakup paliw po obniżonej cenie (lub innego 
dokumentu, z którego wynikają wymagane informacje), przedstawienie 
szczegółowej analizy wpływu kosztów zakupu paliwa w preferencyjnej cenie na 
wartość oferty; 

6) posiadania wydajnego i nowoczesnego sprzętu przez wykonawcę – wskazane 
jest przedstawienie szczegółowej analizy wpływu kosztów pracy tego sprzętu 
na obniżenie wartości oferty; 

7) innych okoliczności mających zdaniem wykonawcy wpływ na wartość oferty – 
wskazane jest przedstawienie szczegółowej analizy wpływu tych okoliczności 
na wartość oferty. 

9. Odrzucenie oferty. U.p.z.p przewiduje obligatoryjne odrzucenie oferty w dwóch 
przypadkach. Pierwszym z nich będzie niezłożenie wyjaśnień przez wezwanego 
wykonawcę. W przypadku złożenia wyjaśnień po terminie wskazanym przez 
zamawiającego zamawiający sytuację taką będzie traktować jako niezłożenie 
wyjaśnień, nawet wtedy, gdy wykonawca wraz z wyjaśnieniami prześle informacje 
o przyczynach opóźnienia.  
Drugim przypadkiem obligującym do odrzucenia oferty będzie dokonanie przez 
zamawiającego oceny wyjaśnień i uznanie w wyniku tej oceny, iż pierwotne 
stanowisko co do rażąco niskiej ceny było zasadne. Zamawiający dokona 
niezbędnej analizy wyjaśnień, przy czym nie sama treść wyjaśnień spowoduje 
odrzucenie oferty, lecz dopiero ich ocena. W ust. 1 wskazano przykładowe czynniki, 
które zamawiający weźmie pod uwagę przy żądaniu wyjaśnień i dowodów. 
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Natomiast wykonawca w ust. 3 otrzymał wskazówkę, iż dla poparcia wiarygodności 
swoich wyjaśnień może także samodzielnie dostarczyć wraz z wyjaśnieniami 
odpowiednie dowody, niezależnie nawet od treści wezwania w tym zakresie. Za 
dowody mogą służyć wszelkie dokumenty, które potwierdzają lub 
uprawdopodobniają treść wyjaśnień. 

10. Składając stosowne wyjaśnienia wykonawca jest świadomy, że, na podstawie 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z 
późn. zm.) art. 297 §1, kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, zamówienia 
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

ROZDZIAŁ 28. 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. 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) Niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, Zamawiający wykluczy 
z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) u.p.z.p.: 

a) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

b) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 
3. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
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1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

2) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 1), uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert.  

3) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z 
uwzględnieniem uzupełnień oraz wyjaśnień z art. 26 ust. 3 i 3a, art. 26 ust. 4 oraz 
art. 90 u.p.z.p.  

4) Zamawiający ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 2 u.p.z.p. poprawi omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian. 

5) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o 
których mowa powyżej.  

ROZDZIAŁ 29. Wykluczenie Wykonawcy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają 
wykluczeniu z przedmiotowego postępowania. 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 u.p.z.p. (w zakresie 
zgodnym z zapisami Rozdziału 10 SIWZ). 

3. Zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie Wykonawców, o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z 
niniejszego postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.    

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

ROZDZIAŁ 30. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 
2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92.ust 1 pkt 3) u.p.z.p. 

ROZDZIAŁ 31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku 
postępowania 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
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2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 u.p.z.p., braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) unieważnieniu postępowania, 
 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

6) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 u.p.z.p, informacja, o której 
mowa w Rozdziale 31 pkt 3 ppkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których 
dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za 
niewystarczające. 

7) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w Rozdziale 31 pkt 3 ppkt 
1) i 5)–7), na stronie internetowej. 

8) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w Rozdziale 31 pkt 
3, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem, lub mailem lub faksem zostanie 
wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

ROZDZIAŁ 32. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 
sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. oraz będzie mógł unieważnić 
postępowanie w przypadku określonym w art. 93 ust. 1 lit. a i c u.p.z.p. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert) 

- złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - (w przypadku 
unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert). 

ROZDZIAŁ 33. 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 pod rygorem nieważności; 
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 z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 u.p.z.p.; 
5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 
6) podlega unieważnieniu: 

 jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
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 zgodnie z art. 140 u.p.z.p. - w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

2. 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 przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
dostarczyć dokument, o którym mowa w IDW. 

3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie 
wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 
ustawy - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) lub 
wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 

4. Zgodnie z art. 144 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty wykonawcy. Zakres oraz warunki zmian reguluje wzór 
umowy. 

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej 
SIWZ. 

ROZDZIAŁ 34. Środki ochrony prawnej 

 

1. Informacje ogólne. 

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane art. 179 u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. powyżej są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej przysługują ponadto: 
a) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 

2. Odwołanie. 

Odwołanie można wnieść na zasadach określonych w art. 180 -198 u.p.z.p. 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi 
do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p. 

ROZDZIAŁ 35. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ 
 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z zapisami                   art. 
38 u.p.z.p. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
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nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnienia albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej. 

2) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie 
ujawni źródła pytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień 
Zamawiający opublikuje na stronie internetowej. 

2. Zmiany w treści SIWZ 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie 
internetowej, na której został opublikowany SIWZ. 

2) Jeżeli zmiana treści SlWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

3) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie 
określenia przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian. 

4) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

5) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, informacje o 
przedłużeniu terminu składania ofert zamieszcza na stronie internetowej, na 
której została opublikowana SIWZ. 

6) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

ROZDZIAŁ 36. Sposób porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych 
i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r.: 
1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie 

z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowego (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1116), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z 
późn. zm.). 

2) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem: 

a) operatora pocztowego, 
b) osobiście,  
c) faksem, lub  
d) mailem. 
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
3. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu. 

 
4. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 700-1500. 
 
5. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do 

Zamawiającego na podany w IDW numer faksu lub adres (korespondencyjny i/lub 
poczty elektronicznej). 

 
6. W przypadku uzupełniania dokumentów w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p., wykonawcy stosują 
zapisy § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. z wyjątkiem wyjaśnień, składają je w 
formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesłania uzupełnienia dokumentów 
mailem lub faksem, a następnie złożenia rzeczonych dokumentów w formie 
wskazanej w cytowanym powyżej Rozporządzeniu. 

 
7. W przypadku przedkładania wyjaśniania treści dokumentów, oświadczeń 

załączonych do oferty lub treści oferty, o których mowa w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 lub art. 90 
wykonawcy stosują właściwe zapisy Rozdziału 36 pkt 1 ppkt 2). 

ROZDZIAŁ 37. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po 
uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, 
zgodnie z pismem zamawiającego, przedłoży: 

1) Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę, w 
której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z 
Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami - w 
przypadku, gdy zostanie uznana za najkorzystniejszą oferta złożona przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

2) Kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w Rozdziale 9 oraz dowody 
opłacenia składki do izby inżynierów budownictwa (przynależności do izby). 

2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale 37 pkt 1 ppkt 1-3), 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem, lub mailem, lub faksem. 
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ROZDZIAŁ 38. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia informacji o obowiązku 
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

2) Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonania następujących 
części zamówienia:  

a) projektu budowlanego,  
b) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,  
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbiorów robót budowlanych. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców.  

1) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być 
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 
zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

2) Zamawiający żąda przedstawienia informacji, o których mowa w Rozdziale 38 
pkt 2 ppkt1) w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące 
usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w 
realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 
zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p, 
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec 
tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Przepisy Rozdziału 38 pkt 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

ROZDZIAŁ 39. Wykaz załączników do niniejszych IDW 

 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
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L.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 
1.  Załączniki nr 1a-1e Mapy określające przebieg projektowanych ścieżek pieszo-

rowerowych 
2.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
3.  Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 
4.  Załącznik nr 2a Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
5.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 
6.  Załącznik nr 3a Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych 
7.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych usług 
8.  Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy – Grupy Kapitałowe 
9.  Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia (załącznik składany tylko w sytuacji określonej w 
art. 22a u.p.z.p.) 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTY 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Na wykonanie usługi pn.: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa 
Opolskiego i Nakła 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tarnów Opolskie 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        
 

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(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 

SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,  
3) Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu usługi i ustalenia 

wystarczalności ceny wskazanej w Formularzu oferty, Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i Wymaganiami Zamawiającego. 

4) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi 
brutto: 

 
Część 1 „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej, Kopernika  w 
Tarnowie Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - 
rowerowego - opracowanie dokumentacji” 

 

..................................................................................................... PLN 

                                                 
1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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w tym VAT: 
..................................................................................................... PLN 
23% 

 oraz 
Wartość etapu I (koncepcji) …………. PLN 
 
 
Okres gwarancji i rękojmi ……………….. 
 
Skrócenie maksymalnego terminu wykonania – wykonanie zadania w 
terminie do: ……………  

 
Część 2 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa 
strona patrząc od ul  Klimasa) - opracowanie dokumentacji” 

 

..................................................................................................... PLN 
w tym VAT: 
..................................................................................................... PLN 
23% 
oraz 
Wartość etapu I (koncepcji) …………. PLN 
 
Okres gwarancji i rękojmi ……………….. 
 
Skrócenie maksymalnego terminu wykonania – wykonanie zadania w 
terminie do: …………… 

 
Część 3 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od 
skrzyżowania z ul Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po 
prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji ” 
..................................................................................................... PLN 
w tym VAT: 
..................................................................................................... PLN 
23% 
oraz 
Wartość etapu I (koncepcji) …………. PLN 
 
Okres gwarancji i rękojmi ……………….. 
 
Skrócenie maksymalnego terminu wykonania – wykonanie zadania w 
terminie do: …………… 
 
Część 4 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej  od 
skrzyżowania z ul Cmentarną   do skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle 
( po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji  
..................................................................................................... PLN 
w tym VAT: 
..................................................................................................... PLN 
23% 
oraz 
Wartość etapu I (koncepcji) …………. PLN 
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Okres gwarancji i rękojmi ……………….. 
 
Skrócenie maksymalnego terminu wykonania – wykonanie zadania w 
terminie do: ……………  

 
Część 5 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej  od 
skrzyżowania z ul Klimasa  do skrzyżowania z ul. Cmentarną - 
opracowanie dokumentacji ” 
 

..................................................................................................... PLN 
w tym VAT: 
..................................................................................................... PLN 
23% 

 oraz 
Wartość etapu I (koncepcji) …………. PLN 
 
Okres gwarancji i rękojmi ……………….. 
 
Skrócenie maksymalnego terminu wykonania – wykonanie zadania w 
terminie do: …………… 

 
 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę 
zgodnie z treścią Rozdziału 13 IDW, 

8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 
celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 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 i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 
 

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

od do 

1.     

2.     

 

                                                 
2  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



55 

 

 

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom]4  

 

12) Informuję(emy), że wybór mojej/naszej oferty nie będzie / będzie* prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz ich wartość bez kwoty 
podatku: ………………………………………………………………………………
………………………..………….. 

13) Wykonawca składający ofertę jest / nie jest5 małym lub średnim 
przedsiębiorstwem. 

 
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)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne. 
5   Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
 
 
WYKONAWCA: 
 

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

 Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG  
   

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w  Rozdziale 9 pkt 2 ppkt 3) SIWZ. 
 
 

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:  

 
Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w Rozdziale 9 pkt 2 ppkt 3) SIWZ, polegam na 
zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………………………..., 
 
w następującym zakresie: ………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

UWAGA: 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
 
 

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(ó

w) 

Miejscowość 
i  data 

      
      

 
 
 
Załącznik składany wraz z Formularzem Oferty 
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Załącznik nr 2a – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia   
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 
46-)50 Tarnów Opolski 
   
 
WYKONAWCA: 
 

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

 Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG  
   

 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 u.p.z.p. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1) , 2) i 4)  u.p.z.p. 
 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 
pkt 1), 2) 4) u.p.z.p).  
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: ……………………………………………………………………………………
……………..……………..……………………………………………………………………
……………………..…………………...........…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………… 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 
niniejszym postępowaniu, tj.: 
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…………………………………………………………………….………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….
……  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  
 
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
UWAGA: 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
 
 
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 

      
      

 
Załącznik składany wraz z Formularzem Oferty  
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Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
   
 
WYKONAWCA: 

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

 Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG  

   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 

l.p. Imię i nazwisko Zakres 
wykonywanych 

czynności,  
(m.in. dokładne 

określenie 
pełnionych funkcji – 
patrz SIWZ Rozdział 
9 pkt 2 ppkt 3) lit a) 

Doświadczenie  
Zawodowe -  

wykonywane projekty lub 
przedsięwzięcia 

Kwalifikacje 
zawodowe 

(wykształcenie, 
rodzaj uprawnień 
budowlanych, nr 

uprawnień 
budowlanych)  

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobami 

      

      

      

 
 
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 3a - Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i 
kwalifikacji zawodowych 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
   
 
WYKONAWCA: 

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

 Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG  

   

 

OŚWIADCZENIE 
 

Stosownie do treści §2 ust. 4 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126). 
 

OŚWIADCZAM(Y), 
 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.  
 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła 

 
posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

 
 
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 - Wykaz wykonanych usług 
  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tarnów Opolski  
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
   
 
WYKONAWCA: 

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

 Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG  

   

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi: 
 

L.p. Nazwa 
usługi 

Przedmiot usługi 
wraz ze 

wskazaniem 
informacji 

wskazanych w 
SIWZ Rozdział 9 
pkt 2 ppkt 3) lit b 

Data wykonania Odbiorca (nazwa, adres, 
nr telefonu do kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy6  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

1.       

2.       

3.       

 
UWAGA:  
Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca załącza dowody określające czy wskazane w wykazie 
wykonanych usług prace zostały wykonane należycie. 
 
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 
 
 

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 

      

      
 

                                                 
6  Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy – Grupy Kapitałowe 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
   
 
WYKONAWCA: 

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

 Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG  

   

 
 
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
 

Należę(ymy) do Grupy Kapitałowej składającej się z następujących podmiotów7: 
1. …. 
2. …. 

 
Nie należę(ymy) do żadnej Grupy Kapitałowej8. 
 
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 

      

      

 
Załącznik składany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. (bez 
uprzedniego wezwania ze strony Zamawiającego) 
 

Jeśli dotyczy - wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane 
oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot. 

                                                 
7  Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne 
8  Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne 
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Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tarnów  Opolski 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Podmiotu trzeciego Adres(y) Podmiotu 
trzeciego 

 Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG  

   

 
 
Stosownie do treści art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
 
Zobowiązuję(my) się do oddania swoich zasobów w postaci: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa lub ekonomiczna) 
 

do dyspozycji Wykonawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy) 
 

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: Budowa ścieżek rowerowych na 
terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła 
1. Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy 

szczegółowo określić): 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
2. Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie 

następujący: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
3. Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie 

następujący: 
……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 
 
4. Jako podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą w charakterze podwykonawcy: 

 
TAK/NIE* 
             
 * niepotrzebne skreślić  
 

 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego załącznika Wykonawca może przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp dokumenty dotyczące: 

1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) Czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do Warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Podmiotu 
trzeciego 

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

reprezentowania Podmiotu 
trzeciego 

Podpis Podmiotu trzeciego na 
zasobach którego Wykonawca 

polega / osoby upoważnionej do 
reprezentacji Podmiotu trzeciego 

Pieczęć(cie) 
Podmiotu 
trzeciego 

Miejscowość 
i  data 

      

      

 
 
Załącznik składany w przypadku określonym w art. 22a u.p.z.p (użyczenie zasobów 
innych podmiotów w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu określonych w 
Rozdziale 9) 
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CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY 
 

 
 
 

UMOWA NR  ... 
 

Zawarta w dniu …………2017 r. w Opolu pomiędzy: 

Gminą Tarnów Opolski   reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………… 

 
zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 

a 

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

w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

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

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a  Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania dokumentacji dla 

zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i 
Nakła”  Część nr…………………………. 

2. Przedmiot umowy ma służyć uzyskaniu decyzji administracyjnych bądź dokonania 
skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiających 
realizację robót, opisaniu przedmiotu zamówienia w ramach procedury przetargowej 
mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych oraz wykonaniu na jego podstawie obiektu budowlanego w ramach wyżej 
wymienionego zadania.  

3. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 
1) Załączniki; 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej w treści zwana „SIWZ”, wraz z 

Załącznikami; 
3) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami. 

4. W razie sprzeczności postanowień umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 3, 
pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia niniejszej umowy. W przypadku 
niejasności lub różnic dokumenty powinny być czytane/mają pierwszeństwo w kolejności 
określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, przez okres 5 lat licząc od roku 
następującego po roku, w którym zakończono jego realizację, w sposób zapewniający 
dostępność, poufność i bezpieczeństwo.  

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy obejmuje w etapie I wykonanie koncepcji bądź też 
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jej aktualizacji, Wykonawca przystąpi do wykonywania kolejnych etapów przedmiotu 
umowy dopiero po protokolarnym odebraniu i zatwierdzeniu w formie pisemnej przez 
Zamawiającego etapu I przedmiotu zamówienia tj. wykonanej koncepcji bądź też jej 
aktualizacji.  

 
 

§ 2 
Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminach określonych w 
SIWZ tj. ……… r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest - w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy - 
do przygotowania i przekazania Zamawiającemu do pisemnego zaakceptowania 
szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy 
podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, który to 
harmonogram po akceptacji Zamawiającego będzie stanowił załącznik Nr 1 do umowy.  

3. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie rzeczowo - finansowym są 
terminami przekazania opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego. 

4. Jeżeli przekazany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy, o których mowa 
w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego z uwagi 
na takie ukształtowanie w nich poziomu cen jednostkowych i/lub wartości pozycji, które 
mogłoby uzasadniać roszczenie Wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia za część robót 
znacznie wyższego niż rynkowe, Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania 
harmonogramu wezwie Wykonawcę do zmiany harmonogramu i jego ponownego 
przekazania Zamawiającemu w dodatkowym terminie 3 dni. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu w terminie dodatkowym harmonogramu 
zmienionego zgodnie z wezwaniem i pozbawionym takiego ukształtowania cen i wartości, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 
10 dni od dnia otrzymania harmonogramu lub zmienionego harmonogramu, albo 
bezskutecznego upływu terminu do jego przedłożenia. 

5. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian terminów w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym jedynie za zgodą zamawiającego. W szczególności zamawiający 
może odmówić udzielenia zgody na zmianę Harmonogramu, gdy zmiana 
uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy w terminie, 
o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy.  

6. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów realizacji Umowy 
określonych w SIWZ oraz w ust. 1. Zmiana pozostałych terminów w harmonogramie nie 
wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 

1 umowy zgodnie z przedstawioną ofertą cenową ma charakter stały i niezmienny i wynosi 
kwotę … zł brutto (słownie: …złotych), w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym także uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane 
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił 
w wynagrodzeniu ryzyko oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w 
Umowie i SIWZ na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty 
ewentualnych ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, 
uzupełnień, niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia i mając to 
na uwadze wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych 
wyraźnie w umowie.  

 
§ 4 

Personel Wykonawcy i Zamawiającego 
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1. Zamawiający wyznacza przedstawiciela w osobie …………., który jest upoważniony w 
imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do 
bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Przedstawiciel Zamawiającego może powierzyć 
część swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z 
wyprzedzeniem 3 dni. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1 niniejszego 
paragrafu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni 
przed dokonaniem zmiany.  

3. Wykonawca wyznacza przedstawiciela w osobie …………………………………………, 
który jest upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją 
umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.  

4. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w 
Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wskazanych w Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia 
terminu wykonania umowy. 

5. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 
ust. 4 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Zamawiający zaakceptuje zmianę, 
o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z 
wymaganiami umowy. 

6. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 4 bez akceptacji Zamawiającego stanowi 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 
zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy wykonującego przedmiot umowy, 
jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z umowy, a Wykonawca zobowiązany jest to żądanie 
uwzględnić.  

8. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 
wykonującego przedmiot umowy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji 
zmiany członka personelu Wykonawcy. W takim przypadku, postanowienia § 10 ust. 1 pkt 
1 umowy nie będą miały zastosowania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego lub osoby przez niego 
upoważnionej okazać dokumenty potwierdzające zatrudnienie wskazanej przez 
Zamawiającego osoby lub osób wykonujących jakiekolwiek prace przy wykonaniu 
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. 

 
§ 5 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam, 

przy udziale podwykonawcy/ów w zakresie określonym w Ofercie, w tym, na którego/ych 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w  
postępowaniu. 

2. Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania przedmiotu umowy ani jakiejkolwiek jego 
części stronie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne i zapewnia, że 
podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejsze umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z 
nim umowie. 

5. Wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy bez akceptacji Zamawiającego 
albo nieskierowanie do realizacji części zamówienia podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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stanowi podstawę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji wskazanych w umowie. 
 

§ 6 
Postanowienia szczegółowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 
oraz zgodnie z obowiązującymi na  dzień przekazania przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami 
i normatywami stosowanymi w budownictwie oraz przy uwzględnieniu wytycznych, 
uzgodnień i poleceń Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i 
inne dokumenty wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W celu 
działania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający udzieli Wykonawcy 
stosownego pełnomocnictwa. 
1) Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy wykaz opracowań wykonanych w ramach 

niniejszej umowy i oświadczenie, że wszystkie te opracowania są wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami 
aktualnej wiedzy technicznej, uzgodnieniami i wytycznymi, oraz, że zostały wykonane 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć; 

3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie lub 
obowiązujących przepisach prawa, jest zobowiązany także: 
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 
2) skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie;  
3) uzyskać we własnym imieniu i na własny koszt wszelkie materiały, w tym również 

archiwalne, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. 
4) niezwłocznie informować Zamawiającego w formie pisemnej o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Umowy;  
5) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i 

technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie 
czasu trwania robót, optymalizacje kosztów robót budowlanych dla inwestycji w 
trakcie prac projektowych i ich odbioru oraz w trakcie procedury przetargowej; 

6) składać Zamawiającemu w terminie do 3. dnia następnego miesiąca comiesięczne 
pisemne informacje o postępie prac oraz brać udział w spotkaniach koordynacyjnych 
Zamawiającego z Wykonawcą, na zasadach określonych w SIWZ i terminie 
określonym przez Zamawiającego, a także każdorazowo na wezwanie 
Zamawiającego do udzielenia informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji 
projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych w terminie 7 dni od daty 
wezwania;  

7) brać udział, w trakcie trwania Umowy, w konsultacjach prowadzonych przez 
Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia 
Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego; 

8) na wniosek Zamawiającego i w terminach przez niego wskazanych przekazywać 
dokumentację zawierającą kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do 
obliczeń objętych przedmiotem Umowy; 

9) przekazać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i 
wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz 
wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, 
opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydawane w trakcie obowiązywania Umowy, 
w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

10) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 
11) w przypadku konieczności dokonania podziału działek, Wykonawca jest zobowiązany 

do ścisłej współpracy z zarządcą danej drogi. 
4. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i 



70 

 

 

jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania 
rekomendacji wariantowych i warunkowych. 

5. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 
wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 2 dni 
roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem 
o  tym fakcie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia 
Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje 
polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza 
potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia. 

 
§ 7 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich 

opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz poleceniami 
Zamawiającego, jak również w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
przedmiot umowy ma służyć.  

2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba jednostki Zamawiającego tj. Urzędu 
Gminy w Tarnowie Opolskim.  

3. Zamawiający po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnego i uzgodnionego 
przedmiotu umowy, w formie i ilości egzemplarzy zgodnej z wymogami określonymi w 
SIWZ, dokona jego odbioru w terminie 14 dni roboczych, o ile w trakcie odbioru nie 
zostaną stwierdzone jego wady lub braki uniemożliwiające odbiór.  

4. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki w przedmiocie umowy, o którym 
mowa w § 1 umowy, Zamawiający jest uprawniony do następujących czynności:  
1) odmówić jego odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na 

usunięcie wad lub uzupełnienie braków. Wyznaczenie terminu, o którym mowa 
powyżej, nie zmienia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 
umowy;  

2) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie 
wykonanego przedmiotu umowy, z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych, w 
tym kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.  

5. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia 
jego jakości, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego 
za jakość przedmiotu umowy oraz jego kompletność pod względem celu, któremu ma 
służyć.  

6. Odbioru częściowego dokonuje się protokolarnie w celu prowadzenia bieżących 
częściowych rozliczeń zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbioru 
końcowego dokonuje się protokolarnie po zakończeniu wszystkich prac składających się 
na przedmiot umowy. 

7. Dokumentem potwierdzającym przekazanie wykonanego przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 1, jest protokół zdawczo–odbiorczy zaakceptowany i podpisany przez obie 
strony umowy.  

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za 
wykonany, zaakceptowany i odebrany przedmiot umowy.  
 

§ 8 
Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłacał będzie w 
częściach, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych prac zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, 
o którym mowa w §7 ust. 7 umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma wartości faktur częściowych 
nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Faktura 
końcowa wynosząca minimum 20% wartości wynagrodzenia umownego wystawiona 
zostanie po odbiorze końcowym i rozliczeniu prac, w oparciu o protokół zdawczo 
odbiorczy wszystkich prac składających się na przedmiot umowy.  
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3. Zapłatę za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionych przez 
Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej VAT zgodnie z ust. 1 na podstawie 
załączonego do nich i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo - 
odbiorczego. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Faktura VAT powinna zawierać następujące dane nabywcy i odbiorcy faktury:  
1) Nabywca:  

……………………………………………………. 
. 
6. Wszelką korespondencję oraz faktury należy kierować na adres odbiorcy faktury. 
7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie. 
8. Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub 

jakiejkolwiek jej części na podmiot trzeci bez pisemnej zgody Zamawiającego. W 
przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków 
konsorcjum. 

9. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią              
po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

§ 9 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości 
oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres …..miesięcy. 

2. Bieg okresu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1, ujawnią się wady wykonanego 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć te wady nieodpłatnie i bez 
zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia ich 
ujawnienia lub jeżeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W ramach gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne Wykonawca nie może 
odmówić usunięcia na swój koszt wady przedmiotu umowy stwierdzonej w okresie, o 
którym mowa w ust. 1, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy, ujawnionych w 
okresie, o którym mowa w ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
tym przypadku koszty usuwania wad w dokumentacji projektowej będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania Umowy. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiającemu 
przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie 
osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i 
przepisami techniczno – budowlanymi na skutek wadliwie wykonanej dokumentacji 
projektowej. 

7. W trakcie obowiązywania umowy oraz w ramach gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca 
zobowiązuje się: 
1) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego 

wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące 
przedmiotu Umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez 
wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych w oparciu o wykonany przedmiot umowy, aż do zawarcia 
umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania niezbędnych modyfikacji 
przedmiotu umowy wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach 
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wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach 
szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia 
przekazania ich Wykonawcy przez Zamawiającego; 

2) uczestniczyć i wspierać Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji 
administracyjnych w zakresie przygotowywania wyjaśnień dla organów, odpowiedzi 
na zarzuty odwołujących, materiałów poprawiających wady i błędy w dokumentacji. 

 
§ 10 

Kary Umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 - w 
wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1, za każdy 
rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki; 

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1, za 
każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w ich usunięciu liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 4 ust. 9 umowy, w § 6 
ust. 3 pkt 6, 8 i 9 umowy, w §9 ust. 7 pkt 1 umowy, oraz w §15 zd. 2 - w wysokości 
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki. 

5) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 7 oraz 
w §9 ust. 7 pkt 2 umowy - w wysokości 100,00 zł, za każde naruszenie. 

2. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy nie może 
przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne, do pełnej wysokości poniesionej szkody.  

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
 

§ 11 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca gwarantuje, że jeśli w toku realizacji niniejszej umowy oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi za wady wytworem jego pracy, będą utwory w rozumieniu ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawcy będą 
przysługiwały w dniu wydania utworów Zamawiającemu wyłączne autorskie prawa 
majątkowe do tych utworów, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, oraz wyłączne prawo do 
rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej. 
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez 
nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać 
praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wykonawca oświadcza, 
że  wszelkie nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną 
własność Wykonawcy. 

2. Z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy utworów lub którejkolwiek ich części 
Wykonawca przenosi na zamawiającego majątkowe prawa autorskie  do utworów na 
wymienionych poniżej polach eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby 

egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, 
włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów 
czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; 
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2) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na 
których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby 
nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich 
elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób 
odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego 
typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także 
użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich 
elementów; 

3) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w 
tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.; 
wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania 
opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., a także adaptacji, reprodukowania oraz 
wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiana 
koloru, układu, czcionki; oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez 
osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

4) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz 
zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

5) wykorzystywanie utworu do realizacji w innych podobnych realizacjach. 
3. Majątkowe prawa autorskie do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarza nośnika, na którym utwór 
został utrwalony. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności 
egzemplarzy nośników, na których utwór został utrwalony, przekazanych Zamawiającemu 
zarówno w formie papierowej jak i na nośniku elektronicznym. Za przekazanie 
Zamawiającemu utworu rozumie się również przekazanie ich Wykonawcy robót 
budowlanych, Inżynierowi Kontraktu. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie przewidziane w § 3 ust. 1 obejmuje 
wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy jak i wynagrodzenie za przeniesienie 
majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych oraz za przeniesienie własności 
nośników, na których zostały utrwalone utwory. 

5. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę 
trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń 
lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań 
mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia 
roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie 
koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 

6. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadała zgodę twórcy na dokonywanie zmian, 
adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów 
z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na 
polach eksploatacji określonych w ust. 3 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody 
twórcy, a także jest upoważniona do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku 
z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego 
oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca 
jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z 
opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych 
opracowań.  

7. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach 
eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub 
poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością 
Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i poszczególnych 
elementów, a także dalszych opracowań.  

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.  

9. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 
przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych 
opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

10. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec 
Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że 
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twórca wyrazi zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy 
pierwszego publicznego udostępnienia utworów. 

11. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki 
te wynikają z niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich 
opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający 
upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu. 

 
 
 

§ 12 
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w niżej 
wymienionych przypadkach: 
1) zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy, wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, z 
powodu: 
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty 
do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych opracowań 
projektowych; 

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego; 

d) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych 
niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań Umowy;  

e) zmiany przepisów prawa, które zostały ogłoszone po dniu zawarcia umowy;  
f) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;  
g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony;  
h) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na 

zakres lub termin realizacji niniejszej umowy; 
i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;  
j) zmiany określonej w ust. 2. 

jedynie o czas wynikający ze zmiany i niezbędny do wprowadzenia zmiany.  
2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu okoliczności określonych w pkt  1 lit. e oraz w ust. 
2. Kwota, o którą zmniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy ustalona zostanie 
na podstawie wyceny prac niewykonanych dokonanej w oparciu o wartość przyjętą w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w 
razie jej braku, w oparciu o ceny wynegocjowane przez Strony. 

3) zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy wraz ze zwiększeniem Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia z tytułu okoliczności określonych w pkt  1 lit. e oraz w razie 
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy. Podstawą do określenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
będą Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2016 oraz aktualna w danym 
roku stawka za 1 j.n.p. ustalona przez Izbę Projektowania Budowlanego. Kwota 
wynikająca z obliczeń będzie podlegała negocjacjom z Zamawiającym; 

4) zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania Umowy, zmianie ulega 
także odpowiednia część wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

5) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy; 
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6) zmiany innych niż określone w pkt 5 osób wymienionych w umowie, zmian 
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca 
wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe jej brzmienie 
bądź wskazujące nowe dane wynikające z tych zmian; 

2. Niezależnie od postanowień w ust. 1 w razie zaistnienia okoliczności, których nie można 
było przewidzieć przed dniem zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo jednostronnie 
zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy: 
1) pominąć element przedmiotu Umowy; 
2) zmienić kolejność wykonania poszczególnych opracowań projektowych; 
3) zmienić termin wykonania poszczególnych opracowań projektowych w ramach 

Umowy.  
3. Do zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio zasady określone w ust. 1 pkt. 2. 
 
 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami określonymi w umowie oraz w przepisach prawa, Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty 

jej zawarcia; 
2) Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
3) Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego 

pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania; 

4) Wykonawca naruszy w trakcie obowiązywania umowy § 9 ust. 7 pkt 2 umowy 
skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych 
przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego; 

5) nastąpi trzykrotne nienależyte usunięcie przez Wykonawcę wad dotyczących tego 
samego elementu Umowy; 

6) nastąpi rażące i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę; 
7) Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość lub 

rozwiązanie lub jest w stanie likwidacji; 
8) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, 

które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy; 

9) Wykonawca nie przedłuży wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w przypadku jego wygaśnięcia przed upływem okresu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy; 

10) Wykonawca nie posiada ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnoprawnej z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji lub 
nie przedłoży dowodu potwierdzającego ważność ubezpieczenia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 
zaawansowania poszczególnych opracowań wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia od umowy z 
uwzględnieniem wartości określonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym i 
przedłoży je wraz z wykonaną częścią przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

2) Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie i wycenę, o których mowa powyżej, 
należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz oświadczy, które 
opracowania przejmuje; 

3) w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w 
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§ 11 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji 
przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od umowy; 

4) do przejętych przez Zamawiającego opracowań stosuje się § 9, przy czym bieg 
okresu, o którym mowa w § 9 ust. 1, rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 
ich przejęcia zgodnie z pkt 2. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy 
określonych w niniejszej Umowie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
uprawniającej do takiego odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych na realizację 
robót na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części dotyczącej uzyskania decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, które to prawo Zamawiający może 
wykonać w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę 
kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 
W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy. Do ustalenia 
wynagrodzenia stosuje się odpowiednio zasady określone w §12 ust. 1 pkt. 2 umowy. 
 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy Wykonawca wniósł u Zamawiającego przed zawarciem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto 
stanowiącą kwotę ………… w formie ………….  

2. Strony ustalają, że 70% zabezpieczenia gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z umową, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. podpisania przez 
Zamawiającego protokołu z odbioru końcowego, pozostała część tj. 30% zabezpieczenia 
będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

 
§ 15 

Ubezpieczenie OC 
Przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu następstw błędów projektowych 
oraz wad w dokumentacji, mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy na sumę 
ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,- zł. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania uwierzytelnioną kopię 
polisy potwierdzającą ważność ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 
§ 16 

Klauzula poufności 
1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z 

wykonywaniem umowy będą traktowane, jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do 
zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do 
kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez 
wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu wykonawcy przed 

zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 
zawartych przez wykonawcę nie zostały one określone, jako zastrzeżone lub poufne 
bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla 
innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 
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Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle 
tajne. 

3. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów zamawiającemu niezwłocznie po 
zakończeniu trwania umowy. 

4. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie 
jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami 
sądu lub organu władzy publicznej. 

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być 
ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób 
określony przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

§ 17 
Dane kontaktowe 

Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach 
wzajemnie uzgodnionych. Wszystkie ustalenia w ramach niniejszej umowy dokonywane będą 
na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną na następujący adres: 

1) dane Zamawiającego:  
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski 
  tel. ......................fax. ................. e-mail .................................. 

2) dane Wykonawcy: … . 
 
 
 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 
przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy - 
Kodeks cywilny, ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
    ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: 
 

 


