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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

„Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–

rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi 

powiatowej nr 1712 O” 

  
Przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  

poniżej 5 350 000 euro  

 

 
 
 

ZATWIERDZAM 
 
 

...………………………. 
<Podpis kierownika Zamawiającego> 

 
Tarnów Opolski, dnia 20 luty 2020 
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Informacje o zamawiającym:  

Nazwa Zamawiającego: 

 

Gmina Tarnów Opolski 

Adres: 

ul. Dworcowa 6, 

46-050 Tarnów Opolski 

Polska 

REGON: 531413283 

NIP: 991-04-62-831 

Strona internetowa:  www.tarnowopolski.pl 

tel./fax.: 77 46 40 850;851 / 77 46 44 282 

e-mail: ug@tarnowopolski.pl 

Osoby upoważnione do kontaktu: 
 
 

  
Marcin Kazin  promocja@tarnowopolski.pl 
Klaudia Adamiec ig@tarnowopolski.pl 
  
 
  
         

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy 

kierować na adres: 
 

Gmina Tarnów Opolski 

ul. Dworcowa 6, 

46-050 Tarnów Opolski 

 
podając znak postępowania:  

ZPE.271.2.2020 
 

Termin składania ofert 

 28 luty 2020 roku, godz. 10:00 
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Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 

  zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „Pzp”, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

 Biuletyn Zamówień Publicznych,  

 strona internetowa Zamawiającego (www.bip.tarnowopolski.pl), 

 tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski. 

 

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z 

uzyskaniem na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

(dalej decyzja ZRID), dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. 

Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O” które jest 

realizowane w oparciu o projekt pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – 

rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” dofinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020. 

 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71.32.20.00-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności 

I. prace geodezyjne:  
a) opracowanie mapy do celów projektowych,  
b) wykonanie podziału działek,  
c) stabilizacja granic pasa drogowego.  

II. prace projektowe:  
a) opracowanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi 

dokumentami w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, 
pozwoleń i zgód wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
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drogowej (lub innej decyzji umożliwiającej realizację inwestycji) W razie 
konieczności uzyskanie odstępstw od warunków technicznych. Do jednostki 
projektowej należy również  opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą jak wyżej (dalej decyzja ZRID) wraz 
ze wszelkimi niezbędnymi materiałami i uzgodnieniami. 

b) opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz opracowań 
towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych. 

c) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,  
d) sporządzenie planu dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
e) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  
f) opisu przedmiotu zamówienia  
g) opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, 

przedmiar robót),  
h) w razie konieczności, wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z 

uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie 
z ustawą dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

i) w razie konieczności, wykonawca jest zobowiązany opracować operat wodno – 
prawny i uzyskać pozwolenie wodno – prawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne. 

j) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu,  
k) wykonanie badań gruntu – odwierty (w razie konieczności),  
l) opracowania innych elementów niezbędnych do realizacji zadania oraz uzyskania 

pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu. 
III. udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. 

dokumentację projektową, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pytania 
wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji 
projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w 
opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania 
przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie przedmiotowego przedsięwzięcia;  

IV. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie 
rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 

V. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
projektowej oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich 

dodatkowych prac niezbędnych do wykonania zamówienia a nie ujętych w programie 

funkcjonalno – użytkowym. 

 

 

Rozdział 3. Zakres zamówienia 
 

1. Informacje o zakresie zamówienia 
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Zakres zadania określa załączony program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany 

również: „PFU”) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Niemniej jednak Wykonawca 

musi liczyć się z sytuacją, że przyjęte w nim rozwiązania z uwagi na zmianę 

przepisów bądź wytycznych projektowych mogą ulec zmianie. Podane w 

niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego 

obiektu należy traktować jako minimalne określone przez Zamawiającego. 

 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji oraz 

danych dla potrzeb wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa ścieżki 

pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi 

powiatowej nr 1712 O”. Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu stanową ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

 
Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i współczesną wiedzą techniczną oraz 
zapewnić uzyskanie ostatecznych decyzji umożliwiających wykonanie planowanej 
inwestycji. 

 
 

UWAGA: - Jeżeli w SIWZ, lub w programie funkcjonalno - użytkowym przy opisie przedmiotu 

zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza 

składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji 

przedmiotu zamówienia z SIWZ wraz z załącznikami. 

 
 

2. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej 

 

 Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis oraz harmonogram 

planowanych prac zgodny z wymogami niniejszego programu. Harmonogram 

szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania 

poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji  

 Wszystkie niezbędne materiały w tym mapę do celów projektowych, warunki 

techniczne, uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska we 

własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 

upoważnień. 

 Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamówienia i 

akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych. Przed złożeniem dokumentacji 
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projektowej we właściwym urzędzie, należy dokumentację techniczną uzgodnić z 

Zamawiającym. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy.  

 Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie 

dla każdej branży. Projekty powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.  

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 

projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano 

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w 

odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy 

(projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Istotnych Warunków 

Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. 

Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny 

na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

 Projekt należy uzgodnić z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku 

wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami, należy uzyskać warunki 

techniczne dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej 

przebiegającej na trasie projektowanego drogi. Na etapie opracowania programu 

stwierdzono kolizję z sieciami uzbrojenia terenu.  

 Pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną 
inwestycją należy do zadań Wykonawcy. 

 Po przeprowadzeniu inwentaryzacji należy opracować materiały do wniosków o 
wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną, na podstawie tych wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców 
infrastruktury warunki techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji. 

 Uzyskane warunki techniczne należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazać wraz z opinią 
projektanta Zamawiającemu, a po uzyskaniu akceptacji opracować dokumentację 
projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji robot 

 W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 
obowiązków zawarcia umów regulacyjnych wzajemne zobowiązania z Inwestorem, 
należy przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty. 

 Opracowane projekty techniczne powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji 
administracyjnych. 

 Należy uwzględnić wszystkie wymagania podane przez właścicieli i zarządców sieci 
oraz Zamawiającego w zakresie niezbędnej przebudowy, budowy lub wymiany oraz 
rodzajów materiałów przewidzianych do wbudowania. 

 Zgodnie z zapisami Art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
projektowane obiekty budowlanych powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich  
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użytkowników, w tym  do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W związku z 
powyższym w uzgodnieniu z Zamawiającym w projekcie należy uwzględnić 
odpowiednie rozwiązania projektowe m. in.: płyty integracyjne (np. na przejściach dla 
pieszych i peronach) itp. 

 Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

 
 

3. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. 

do: 

 przygotowania odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

w oparciu o obowiązujące przepisy, 

 opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i 

wykonawcze muszą być przedstawione do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu, 

 opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz organowi 

zarządzającemu ruchem projektu docelowej organizacji, 

 dokonania podziału działek przez, które przebiega inwestycja.   

 dokonania stabilizacji granic po podziale działek, 

 
 
4. Forma przekazania dokumentacji 

 

Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy: 

 Projekt budowlany – 5 egz. 

 Projekt wykonawczy – 3 egz. 

 Przedmiary robot oraz kosztorysy– 2 egz. 

 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot – 2 egz. 

 Zatwierdzone projekty podziału działek – 5 egz., 

 Inne opracowania niezbędne do realizacji robot (np. operat wodnoprawny, projekt 

organizacji ruchu) – 2 egz. 

 

Cała dokumentacja ma być przekazana również w wersji elektronicznej jako *pdf na 

odpowiednim nośniku (CD). 

 
Wykonawca złoży wszelkie niezbędne dokumenty do właściwego urzędu oraz uzyska 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. 2017 r. poz.1496 tekst jednolity z późn. zm.) lub dokona zgłoszenia robót.  
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Po ukazaniu się zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca złoży do Zamawiającego jeden 
egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacją projektową. 

 
 
5. Zatwierdzenie rozwiązań projektowych przez Zamawiającego 

 
Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązana jest do uzgadniania z 
Zamawiającym na bieżąco poszczególnych opracowań projektowych oraz uzyskania 
akceptacji ostatecznych wersji tych opracowań.  
 
Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego przyjętych założeń projektowych uprawnia 
Wykonawcę do prowadzenia dalszych prac projektowych. Jednakże takie zatwierdzenie 
nie zawalania Wykonawcę z obowiązku wprowadzania zmian w założeniach 
projektowych w związku z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, warunkami, decyzjami 
oraz w związku ze zmianami obowiązujących przepisów. 

 
 
6. Odpowiedzi na pytania wykonawcy robót 

 
Wykonawca zobowiązany jest na etapie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych na realizację przedmiotowego zadania do:  
• przygotowywanie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania wykonawców robót 

odnośnie dokumentacji projektowej i przetargowej,  
• udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej 

jeśli zajdzie taka potrzeba,  
• dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej 

dokumentacji projektowej i przetargowej, których konieczność wprowadzenia 
wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych 
odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.  

 
W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty związane z udzielaniem 
odpowiedzi i wyjaśnień oraz modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej i 
przetargowej w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, 
gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na wystąpienie takiej 
konieczności. 

 

Rozdział 4. Podwykonawcy 
 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które 

powierzy podwykonawcy. 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:   

 wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia SIWZ w tym prac fizycznych - 

obowiązek ten dotyczy także podwykonawców.  

  

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich 
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osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania 

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez 

zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

 

 

 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 
 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z Umową i 

powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z zachowaniem 

następujących terminów: 

 

I. Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia: 

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:  

do 14 września 2020 r. 

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: 24 grudnia 2020 r. 

 

II. Szacuje się, iż całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie 23 

miesiące. Na okres ten składa się: 

a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wg. terminów podanych w ppkt I) 

b) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury 

przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych: 1 miesiąc 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na 

podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą: 10 

miesięcy. 

 

III. Terminy, o których mowa w ppkt II lit. a, b, c mogą nie następować bezpośrednio po 

sobie. 

 

IV. Terminy określone w ppkt II lit. b, c są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w 

przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej 

prowadzonej w celu wyłonienia wykonawcy robót lub przedłużenia realizacji tychże 

robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Oznacza to, iż okres 23 

miesięcy jest także okresem szacunkowym. 

 

Za datę zakończenia wykonywania dokumentacji a także uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, 

o której mowa w w pkt. I. i II. a) niniejszej SIWZ uznaje się datę podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego wykonanej zgodnie z umową dokumentacji i uzyskanej decyzji ZRID. 
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Rozdział 6. Płatności  

 

1. Za wykonanie części projektowej Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch faktur: 

1) pierwsza faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego 
kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami do 
uzyskania decyzji ZRID, zgodne z zapisami SIWZ, płatna będzie w wysokości 70% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w Rozdziale 12 pkt 1 

2) druga faktura, wystawiona po uzyskaniu decyzji ZRID i protokolarnym odbiorze 
przez Zamawiającego pozostałych elementów projektu w wysokości 30% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w Rozdziale 12 pkt 1 

 
2. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia określonego w SIWZ, w tym wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi ze 

środków Zamawiającego. 

 

Rozdział 7. Gwarancja jakości na wykonane usługi 
 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3-letniej gwarancji jakości nie więcej jednak 

niż 5 lat, liczonej od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Wykonawcy 

samodzielnie proponują okres udzielenia gwarancji, który stanowi jedno z kryteriów 

oceny ofert, szczegółowo omówionych w rozdziale 17. 

 

Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  
  oceny spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 – 23 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej 

i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.  

b.1) Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu 2 usług, dla 

których zostało wydane zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, których 

przedmiot każdorazowo obejmował sporządzenie projektu budowlanego w 

zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej 

niż 1000 m,  

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
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- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 złotych 

(słownie: pięciuset tysięcy złotych); 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 9.  

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia 

i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa 

w niniejszym rozdziale w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

części zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych - (art. 22a ust.1 Pzp).  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane – ( art. 22a ust. 4 Pzp).        

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 - 

(art. 22 a ust.2 Pzp).         

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

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust.1 pkt. 13 – 23 - (art. 22a ust. 3 Pzp). 

 

Rozdział 9.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp żąda złożenia oświadczenia, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału 

w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Załącznik nr 2 do SIWZ 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia 

winny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie. 

Załącznik nr 3 ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
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podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.  

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.   

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

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 

pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Załącznik nr 4. Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

      

5. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

   

a) wykaz 2 usług odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone  

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

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 
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jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*; za projektowanie , 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. 

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

Uwaga dot. pkt a-c:  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Prawa będzie dysponował tymi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 

Zamawiający żąda złożenia oryginału zobowiązania, które określi w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

Zobowiązanie ma być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące podmiot 

udostępniający. 

Rozdział 10. Inne zalecenia 
 

1. Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego 

przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub 

poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa składane 

w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.  

 

2. Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia i dokumenty mają być 

podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.  

 

3.  W przypadku podmiotów występujących wspólnie tj. konsorcjum i spółki cywilnej, na 

podstawie art. 23 ust. 2 Pzp ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 

w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Żądane 

przez Zamawiającego oświadczenie podpisuje ten sam pełnomocnik. 

 

4.  W przypadku, gdy spółka cywilna nie ustanowi pełnomocnika, ofertę i oświadczenia 

podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. 
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5.   Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich 

dokumenty te mogą być składane”, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na 

zdolnościach lub sytuacji, których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a Pzp oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.   

 

6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w pkt. 5  składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

 

7.  Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem. 

 

8. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w 

zakresie dokumentów, którego z nich dotyczą. 

 

9. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem.     

 

10.   Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca (konsorcjum firm) przed  podpisaniem 

umowy przedstawił umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

 

11.  Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie 

publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne 

dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności 

o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi 

odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

12.  Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 grozi każdemu, kto wbrew 

ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu 

o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie 

zamówienia publicznego. 

 

13.  Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg 

publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę 

właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest 

dokonywany, a także ten kto w związku  z przetargiem publicznym 

rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie 

dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi 

w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby 

lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność 

karna z art. 305 Kodeksu Karnego. 
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14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż 

zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający 

powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na 

ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.  

    Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty.    

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawca ma prawo zastrzec je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia winien wykazać, że dane informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa.       

 

16. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

 

Rozdział 11.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany na 2 stronie SIWZ, 

 faksem, 

 drogą elektroniczną, 

 przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić niezwłocznie 

wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, bez ujawniania źródła 

zapytania, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz 

umieści je na stronie internetowej - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść każdego 

elementu specyfikacji. Dokonane modyfikacje Zamawiający umieści na stronie 

internetowej; staną się one integralną częścią specyfikacji oraz,  jeżeli zachodzi taka  

potrzeba – przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian. 

6. Zamawiający jest zobowiązany dokonać zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli zmiana 

treści specyfikacji dotyczy elementów, które znajdują się w ogłoszeniu. 

7. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.tarnowopolski.pl.  

 

Rozdział 12.  Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 

ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

http://www.otbs.opole.pl/
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3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: 

w Banku Spółdzielczym Odział Tarnów Opolski 

nr  29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 

ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, a kserokopię dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów.  

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana : 

a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczeni należytego wykonania umowy; 

c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

9. Nie wniesienie wadium lub złożenie go w nieprawidłowy sposób skutkuje odrzuceniem 

oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b) Pzp. 

Rozdział 13.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
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Rozdział 14.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat:                                                         Gmina Tarnów Opolski 

ul. Dworcowa 6,  

46-050 Tarnów Opolski 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Nr ZPE.271.02.2020 

Przetarg – „Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej 

wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O” 

 

  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

28 luty 2020 r. godz. 10.15 

 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze 

przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę 

podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać 

z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

4. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty 

(i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

parafowana i oznaczona kolejnymi numerami, 
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c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca 

tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji 

(wzór stanowi załącznik Nr  6  do SIWZ). 

5. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając 

odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 

prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 

 

Rozdział 15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przy ul. 

Dworcowej 6, w sekretariacie w terminie do dnia 28 luty 2020 roku, godz. 10.00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  dnia 28 luty 2020 roku, godz. 

10.15 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 

warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 
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Rozdział 16.  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia - łączną sumę należy podać w zapisie 

liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty brutto obejmuje łącznie cenę wykonania projektu budowlano- 

wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji o 

których mowa w  § 3 ust 1 i 2 wzoru umowy stanowiący załącznik nr. 7 do SIWZ. 

3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu 

cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z programu funkcjonalno - użytkowego, jak również w 

niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

4. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie ulegnie zmianie 

w trakcie wykonywania umowy. 

5. Zamawiający celem ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

 

Rozdział 17.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
i sposobu 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.  

3. Kryteriami oceny ofert są: 

- cena – 60% 
- okres gwarancji i rękojmi – 40 %  

Wartość punktów danej oferty Zamawiający wyznaczy w oparciu o wzór: 

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

Gdzie: 

On - ilość punktów uzyskana przez n-tego wykonawcę, którego oferta podlega ocenie. 

Cmin – cena najniższa oferty łącznie za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i 

sprawowania nadzoru autorskiego podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty. 
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Cn – cena ofertowa łącznie za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i 

sprawowania nadzoru autorskiego 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. 

 

Termin „okres gwarancji i rękojmi” - OGn, jest terminem, którego początek biegnie od 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: 

a) okres gwarancji i rękojmi 3 lata – 0 pkt 
b) okres gwarancji i rękojmi 4 lata – 20 pkt 
c) okres gwarancji i rękojmi 5 lat – 40 pkt 

  

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) Wstawienie wartości niezgodnych z zapisami niniejszego rozdziału (wytłuszczone 

wartości podane w kryteriach oceny ofert) z zastrzeżeniem pkt 8 lit a spowoduje, iż 
oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i będzie podlegać odrzuceniu 
zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze 

oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie 

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

3. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział 19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto 

podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

w Banku Spółdzielczym Odział Tarnów Opolski 

nr  29 8884 0004 2003 0032 4555 0008  

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy  ZPE.271.2.2020”. 

 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium 

może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.   
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10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę 

wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru 

Końcowego). 

 

Rozdział 20.  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wzór umowy zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ.   

Rozdział 21.  Inne informacje 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

Zamawiający przewiduje: 

- udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. polegających na 
powtórzeniu podobnych usług o wartości do 100 000,00 zł. Zamówienie zostanie udzielone 
na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.  

 

Rozdział 22.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI tej ustawy określające zasady:  

a) wnoszenia odwołań od niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy; 

b) skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. 
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Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim 

  

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. 

UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tarnów 

Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, zwany dalej „Administratorem”.  

2. Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych Panią Anetą Gierłach można 

kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 

ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je 

pozyskał i w zakresie niezbędnym do:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na 

podstawie art.  

6 ust. 1 lit c) RODO,  

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 

6 ust. 1 lit e) RODO,  

c) wykonania umowy, której z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO.   

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie 

wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych są:  

a) podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

b) podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, 

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

/tzw.  

podmiot przetwarzający,   

c) inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/ 

przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.   
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5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w 

jakim  

Administrator je pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego   

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie 

udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny 

do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres 

niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec 

Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.   

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,  

c) uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych z uwzględnieniem 

celów przetwarzania, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  

d) usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem 

określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna 

z następujących okoliczności:  

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane,  

- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania;  

- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i 

nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub 

wnosi  

Pani/Pan  sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;  

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;  

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 

któremu podlega Administrator;  

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;  

e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:  

- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,  
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- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu 

swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do 

celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń;  

- wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec 

przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 

stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu także prawo do:  

a) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy 

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy 

przetwarzanie: - oparte jest na wykonaniu zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi; lub  

- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 

dzieckiem.  

b) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które 

dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi,  

c) przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez 

przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:  

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO; oraz  

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

d) żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora 

bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa 

się na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie 
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zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji 

gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych 

osobowych nie będzie możliwe:  

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,   

- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,  

- zawarcie czy też wykonanie umowy.  

12. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu.   
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Rozdział 23. Załączniki do SIWZ  
 

Załącznik Nr 1 Program funkcjonalna - użytkowy 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu   

Załącznik Nr 3  Oświadczenie Wykonawcy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 25a ust 1 Pzp   

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o nie przynależności/przynależności do grupy 

kapitałowej 

Załącznik Nr 5 Wzór gwarancji należytego wykonania umowy 

Załącznik Nr 6 Wzór formularza oferty 

Załącznik Nr 7 Wzór umowy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 25A UST. 1 USTAWY PZP 
 
 
 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania 

„Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w 

ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Nr ZPE.271.2.2020, oświadczam/my, że zgodnie z art. 

25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w …………………………………………………………………………………………………. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

               ………………………………………… 
(podpis) 

 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………….. 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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                       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „„Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa 
ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi 
powiatowej nr 1712 O Nr ZPE.271.2.2020, oświadczam/my, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 
22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), nie 
znajduję/emy się w gronie:  

 wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali 
braku podstaw wykluczenia;  
 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.6))lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

 

 wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 13; 
 

 wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
 

 wykonawcy, 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; 

 

 wykonawcy, 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; 
 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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 wykonawcy, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 

 wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

 wykonawcy, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
 

 wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
 

 wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 
 
 

 

 

........................., dn. .........................                                                                ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
__________________________________ 

2  Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie   powyższy 
dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do 
składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 

 

 

 

 

 

 

 

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 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

………………………………………………… 

 

…………….……. , dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. , dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. , dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP  - informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
 

  
 
 
        

 
       

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu „„Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–

rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 

1712 O Nr ZPE.271.2.2020, oświadczam/my, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843): 

 

a) nie przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm. )* 

b) przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm. )* 

 

Lista Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1………………………………………………… 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

 
 
 
 

* nie potrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                  ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  do SIWZ  WZÓR  GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 

Do: Gminy Tarnów Opolski  

ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski o nr NIP: 991-04-62-831 i nr REGON: 531413283 

 

Projekt: na  „„Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–

rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 

1712 O Nr ZPE.271.2.2020 

 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu: Gminie Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, jako 

główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa, adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy], stanowiącej Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy wymienione w § 12 Umowy, bezspornie i bezwarunkowo, w terminie 

14 dni po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego doręczonego do 

gwaranta najpóźniej w terminie 7 dni po okresie ważności gwarancji. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

Umowy lub jakichkolwiek dokumentów stanowiących Umowę, jakie mogą zostać 

sporządzone między Zamawiającym z Wykonawcą, nie zwalniają w żaden sposób z 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. 

Gwarancja stanowiąca Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wchodzi w życie i 

uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i 

Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie 

Wykonawcy [PLN]. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gwarancja pozostaje ważna : 

 do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonanej, tj. po: podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Robót (bez wad) albo 

Protokołu z usunięcia wad lub usterek wskazanych w Protokole Odbioru Robót, albo 

Protokołu z wadami, które nie nadają się do usunięcia, lecz nie umożliwiają 

prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, przy równoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego, lecz nie dłużej niż do 

dnia (…………….)* - 100% wartości gwarancji, 

 do 15 dnia po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady i udzielonej 

gwarancji, lecz nie dłużej niż do dnia (…….) * - 30% wartości gwarancji. 
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Wskazanie orientacyjnej daty końcowej dziennej nie zwalnia Wykonawcy, z obowiązku 

przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku i na zasadach 

wskazanych w Umowie lub jej załącznikach. 

 

 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

Sporządzono w : ………………………………………, dnia ……………………………………. 

Nazwisko i imię: ……………………………………….. 

W imieniu………………………………… 

Podpis…………………………………………. 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancje] 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ   WZÓR OFERTY  
 
 

 
 
 
 

       

Gmina Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6, 
46-050 Tarnów Opolski 

 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  „Projekt budowlano-

wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w 

m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Nr ZPE.271.2.2020 oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę: 

 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA  ZA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – 
WYKONAWCZEGO      _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN BUTTO 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………. Brutto 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA ZA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO 
NAD INWESTYCJĄ      _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN BUTTO 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………. Brutto 

 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA   _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN BUTTO 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………. Brutto  

  

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy: 

 3 letniej gwarancji jakości*, 

 4 letniej gwarancji jakości*, 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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 5 letniej gwarancji jakości*. 

(*należy wybrać tylko jedno pole przekreślając je znakiem "x”) 

 

1. Oświadczamy, że: 

1) akceptujemy warunki płatności; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert; 

5) zaproponowana cena ofertowa ryczałtowa zawiera w sobie wynagrodzenie za 

wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz wynagrodzenie za 

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji; 

6) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

a) …………………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia   

należytego wykonania umowy w formie 

………………………………………….………………………………  w wysokości 10 % ceny ofertowej, 

4. Informuję, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 17 

ust. 1 pkt  7 ustawy o podatku od towarów i usług i stosowany jest do transakcji 

sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 do tej ustawy). 

W sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku     podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy 

wskazać: 

4.1. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania takiego obowiązku podatkowego: 

 .......................................................................................................................................... * 

4.2. Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: 

............................................................................................................................................ 
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**należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

5. Oferta została złożona na …………………….. stronach  

6. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp;  

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu; 

3) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika do 

reprezentowania w tym   postępowaniu; 

4) kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP .....................................................................................................................................................................    

REGON .............................................................................................................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)  

Numer faksu: (**)……………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail             ..................................................................................................................................................... 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                                               ............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  WZÓR  UMOWY  
 

Wzór umowy  

 

UMOWA  

 

W  dniu ........../.............................../………………….. r. w Tarnowie Opolskim pomiędzy: 

Gminą Tarnów Opolski  

ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski o nr NIP: 991-04-62-831 i nr REGON: 531413283, 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Mutz – Wójta Gminy Tarnów Opolski, 

przy kontrasygnacie Anety Knapik – Skarbnika Gminy Tarnów Opolski, 

zwanej w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a..................................................................................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………… 

(w przypadku osoby fizycznej – przedsiębiorcy wpisać: imię i nazwisko, nazwę pod jaką 

prowadzona jest działalność gospodarcza, nr dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, wpis 

do ewidencji działalności gospodarczej, PESEL, NIP. W razie gdy przedsiębiorca jest spółką 

prawa handlowego wpisać: firmę, siedzibę i adres spółki, nr w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczenie sądu rejestrowego, REGON, NIP, wysokość 

kapitału zakładowego) 

reprezentowanym przez:  

1. ..................................................................... 

2. .................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie Stronami,  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trycie przetargu 

nieograniczonego Nr ZPE.271.02.2020, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 
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zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a  Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania projektu 
budowlano-wykonawczy dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy 
K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O”, a także 
wykonywania czynności nadzoru autorskiego na zasadach określonych w § 3 Umowy. 

2. Przedmiot umowy ma służyć uzyskaniu decyzji administracyjnych bądź zgłoszenia robót 
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. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają stanowiące jej integralną część:  
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. 3 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.  

 

 

§ 2 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminach: 
a) złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:  

 do 14 września 2020 r. 

b) uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: 24 grudnia 2020 r. 

2. Szacuje się, iż całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie 23 miesiące. Na 

okres ten składa się: 

a. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wg. terminów podanych w ppkt I) 
b. udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury 

przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych: 1 miesiąc 
c. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na 

podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę: 10 miesięcy. 
3. Terminy, o których mowa w ust. 2 II lit. a, b, c mogą nie następować bezpośrednio po sobie. 

4. Terminy określone w ust. 2 II lit. b, c są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie 

w przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej prowadzonej 
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w celu wyłonienia wykonawcy robót lub przedłużenia realizacji tychże robót budowlanych, 

nad którymi sprawowany będzie nadzór. Oznacza to, iż okres 23 miesięcy jest także 

okresem szacunkowym. 

5. Za datę zakończenia wykonywania dokumentacji a także uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, 

uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanej zgodnie z umową 

dokumentacji i uzyskanej decyzji ZRID. 

2. Wykonawca zobowiązany jest - w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy - 
do przygotowania i przekazania Zamawiającemu do pisemnego zaakceptowania wstępny 
opis oraz harmonogram planowanych prac zgodny z wymogami SIWZ. Harmonogram 
szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania 
poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji. 

3. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie planowanych prac są terminami 
przekazania opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego. 

4. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian terminów w Harmonogramie 
planowanych prac 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.  

5. 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 według stawki 
23% w kwocie … zł, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu w zakresie 
wykonywania czynności nadzoru autorskiego zgodnie z przedstawioną ofertą cenową 
ma charakter stały i niezmienny i wynosi kwotę …. zł brutto (słownie: ….. złotych), w tym 
podatek Vat według stawki 23% w kwocie …… zł. 

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 
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. 

 

§ 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. 
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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, 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, oraz warunki, decyzje, opinie i uzgodnienia 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 
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koordynacyjnych Zamawiającego z Wykonawcą, na zasadach określonych w SIWZ i 
terminie określonym przez Zamawiającego; 

7) 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;  

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

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

10) 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; 

11) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji. 
4. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi  
i 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. Urząd 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, przy czym nie 
stwierdzenie wad i braków pomimo ich istnienia nie powoduje uchylenia 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub braki w przedmiocie umowy.  

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:  
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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 w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej i uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Zamawiający 
wypłacał będzie w 2 częściach, w sposób określony w ust. 2 poniżej. 

2. Faktura częściowa wynoszą 70% wartości wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 
ust. 1 Umowy wystawiona zostanie przez Wykonawcę po wykonaniu w całości projektu 
budowlano-wykonawczy dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. 
Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O” i po złożeniu 
kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Faktura 
końcowa wynosząca 30% wartości wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1 
Umowy wystawiona zostanie po odbiorze końcowym i rozliczeniu prac, w oparciu o 
protokół zdawczo odbiorczy wszystkich prac składających się na przedmiot umowy oraz 
po uzyskaniu zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej.  

3. Zapłatę za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionych przez 
Wykonawcę faktury częściowej i faktury końcowej VAT zgodnie z ust. 1 na podstawie 
załączonego do nich i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo - 
odbiorczego. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w trybie podzielonej 
płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług. Wykonawca 
zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada 
powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 
innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem 
naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Zamawiający nie odpowiada za 
opóźnienie w zapłacie za wykonany przedmiot Umowy spowodowane wskazaniem przez 
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Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego. Za datę zapłaty faktury VAT 
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

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

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Opole, NIP: 991 04 62 831. 

6. Wszelką korespondencję oraz faktury należy kierować na adres nabywcy 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. 

10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191), dalej ustawy o 
fakturowaniu. 

11. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 10, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania, dalej PEF. 

12. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 
elementy, o których mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu oraz winna zawierać numer 
umowy, której dotyczy. 

13. Przy wystawianiu Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 
pośrednictwem PEF należy podać NIP …………... 

14. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 
elementy, o których mowa w ust. 12 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

 

§ 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.  
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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 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 0,3% 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 0,3% 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 § 6 ust. 3 pkt 6, 7, 9 i 10 
umowy, w §9 ust. 7 pkt 1 umowy, oraz w §16 zd. 2 - w wysokości 200,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki. 
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5) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 8 oraz  
w §9 ust. 7 pkt 2 umowy - w wysokości 200,00 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. 2 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; 

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 
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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. 2 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. 2 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 
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. 
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§ 12  

Nadzór autorski  

1. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania w szczególności następujących czynności: 
a) kontroli w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; w przypadku 
dopuszczenia przez Zamawiającego w trakcie procedury udzielania zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o 
parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – 
kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń oraz ich równoważność, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do  
przewidzianych w dokumentacji, 

c) uzupełniania szczegółów dokumentacji oraz wyjaśniania wątpliwości, powstałych 
w toku realizacji tych robót, 

d) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa 
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

e) udziału w naradach technicznych i naradach koordynacyjnych –przyjmuje się, że 
liczba pobytów projektanta(-ów) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie 
wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego 
lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, 

f) uczestnictwa w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 
końcowym inwestycji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego 
z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego 
w terminie przez niego wskazanym. 

3. Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do 
zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez 
podwykonawcę/podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały 
dokumentację projektową. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami 
dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru 
autorskiego. 

5. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez 
zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres 
wykonywanych robót oraz wysokość wynagrodzenia.  

6. Zamawiający i Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji nadzoru autorskiego zawrą 
dodatkową umowę na świadczenie usług nadzoru, określającą szczegółowe prawa oraz 
obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, w tym terminy reakcji Wykonawcy na 
wezwania, zastrzeżenia i żądania wyjaśnień Zamawiającego oraz terminy i sposób 
płatności za świadczoną usługę nadzoru. 

 

§ 13 

Zmiany umowy 



SIWZ na – „Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w 
m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Nr ZPE.271.2.2020 

53 

 

 

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; 
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; 
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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. 
 

§ 14 

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) przekroczenia terminów określonych w harmonogramie o więcej niż 14 dni; 
5) Wykonawca naruszy w trakcie obowiązywania umowy § 9 ust. 7 pkt 2 umowy 

skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych 
przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego; 

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

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

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

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

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

11) 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. 
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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 § 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. 

 

 

§ 15 

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 10% 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. 

 

§ 16 

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 500.000,00 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. 

 

§ 17 

Klauzula poufności 
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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 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. 

 

§ 18 

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 Opole,  

tel. 77 4640851 e-mail: ug@tarnowopolski.pl  

2) dane Wykonawcy: … . 
 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych 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. 
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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: 

 

 

 


