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ROZDZIAŁ I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, 

Adres: ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów,  

tel. 062 78 36 062, 062 78 31 977, fax. 062 78 36 062 
działający jako pełnomocnik Powiatu Wieruszowskiego  
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów 
 
Adres do korespondencji: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie 

Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec 

 
2. TRYB POSTĘPOWANIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa - wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy mostu nad rzeką Struga Węglewska (JNI 01006787) w ciągu drogi 
powiatowej  nr 4706 E  Wieruszów – Cieszęcin – Osiek – Węglewice – do gr. woj. wlkp. 
w miejsc. Węglewice wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na 

rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenia na budowę). 

 

Kod CPV 71.32. 23.00-4 

Nazwa:  Usługi projektowania mostów, 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA    
 
Termin wykonania: data zakończenia 30.12.2010r. 
 

5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
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8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

 

8.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), 

 
8.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy                   

i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu     

o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 

2 do SIWZ) oraz wykaże (zał. nr 4 do SIWZ), że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonał co najmniej 2 projekty budowy, przebudowy itp. mostów o wartości brutto 

min. 40.000,00 zł każdy projekt, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

usługi te zostały wykonane należycie, 

 

8.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ),  

 
8.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ) oraz wykaże (zał. nr 5 do SIWZ), że dysponuje 

osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej wydane na podstawie ustawy z dnia 

07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), lub 

równoważne uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
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Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami (osobami) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów (osób) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
8.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej              

i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu          

o udzielenie zamówienia podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 

do SIWZ) oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
 

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP. 
 
9.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa                     
w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: 
 

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu udziału w postępowaniu 
(sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ), 

 

2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy         

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony przed wpływem terminu 

składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), 

 

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), 

 

4. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

(sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 

do niniejszej SIWZ), 
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9.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:  
 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone przed wpływem terminu składania ofert 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), 

 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp 

(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w 

przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 

SIWZ), 

 

9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 9.2.2, przedkłada: 
 

1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed wpływem terminu składania ofert, 

 
10. OFERTA WSPÓLNA  
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna 

musi spełniać dodatkowo następujące wymagania : 

 

1. Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ 

Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia     

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Partnerów. 

 

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Partnerów. 

 

3. Każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w punkcie 

9.2. niniejszej SIWZ, 

 

4. Dokumenty wymienione w punkcie 9.1 niniejszej SIWZ powinny dotyczyć łącznie 

wszystkich Partnerów i być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez 

Pełnomocnika. 

 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
11. WADIUM  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1.800,00 zł. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
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2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 

 

3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę 

tj: 

a)  oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto 

Zamawiającego w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, 

b)  oryginał w przypadku wniesienia wadium w innych dopuszczonych przez Zamawiającego 

formach, 

 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego                      

w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie o/ Wieruszów nr 57 9256 0004 2600 0390 

2000 0030. 

 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

 

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

 

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

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 

wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Nie dotyczy. 

 



7 

 

13. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE          
Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 
 
Wszelkie rozliczenia, niniejszego zamówienia  będą realizowane w PLN. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.   
 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.  
Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizyty w terenie. 

 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy -  

- pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia             

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  

  

4. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

 

5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz             

w przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach innych podmiotów, które będą brały 

udział w części zamówienia lub poleganiu na zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Potwierdzenie za 

zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność               

z oryginałem) 

 
15. WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI SIWZ 
 

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 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. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie w/w terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

Zamawiający zamieści treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej na której udostępniana 

jest SIWZ. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający przekaże 
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niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na  stronie 

internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.  

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którym przekazał SIWZ a także zamieści tę informację na stronie internetowej, 

na której jest udostępniana SIWZ.  

 

16. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest : Urszula Lipińska – St. specjalista ds.  

zarządzania ruchem, utrzym. dróg inwestycji i planowania w Powiatowym Zarządzie Dróg     

w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec, od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, 

tel./fax  062 78 36 062. 

 
17. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY   
 

1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53,  
98-430 Bolesławiec, pok. 11 do dnia 20.05.2010r. do godz. 10:00. 
 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem. 

Kopertę należy opisać następująco: 

Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu. Nie 

otwierać przed 20.05.2010r. godz. 10:30”. 
 

3.  Na kopercie oprócz napisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 

 
18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT   
 
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,  Chotynin 53,  
98-430 Bolesławiec pok. 11  w dniu 20.05.2010r. o godz. 10:30.    
 
19. TRYB OTWARCIA OFERT  
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym : 

a) stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę, 

b) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

c) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków 

płatności, zawartych w formularzach ofertowych. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. 

3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 b i c niniejszej SIWZ, Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert na ich pisemny 

wniosek. 
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20. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA 
 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy ofertę złożoną po upływie terminu składania 

ofert. 

 

21. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
22. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 

oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej     

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

2. Wykonawca musi dostarczyć wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ. 

 

3. Ceną oferty jest całkowita wartość zamawianych usług powiększona o podatek od towarów 

i usług. 

 

4. Wszystkie ceny w formularzu ofertowym należy podać z dwoma miejscami po przecinku. 

 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we  

wzorze umowy – Rozdział III SIWZ 

 

23. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Kryterium oceny ofert jest:  

cena – 100 %  

 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy który przedstawi najniższą 

cenę za realizację zamówienia. 

 
3. Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę 100 pkt pozostali wykonawcy otrzymają 

proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:  

                          cena  najniższa 

                          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  x 100 pkt x 100% 

                           cena  badana 

 
24. UZUPEŁNIENIE OFERTY 
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawców, którzy      

w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
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przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

 
25. ZAWARTOŚĆ OFERTY  
 

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać 

następujące dokumenty i oświadczenia. 

 

1. Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 

 

4. Wykaz wykonanych usług sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 

 

5. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony przed wpływem 

terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ 

 

6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, 

 

7. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą 

wykonywać niniejsze zamówienie – tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje tymi 

osobami. 

 

8. Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (tylko wtedy jeżeli wykonawca 

przewiduje ich powierzenie). W przypadku braku takiej informacji zamawiający uzna, że 

całość zamówienia zostanie wykonana przez wykonawcę siłami własnymi. 

 

9. Opłacona polisa, 

 

10. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

 

11. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wyłącznie jako 

potwierdzenie właściwej reprezentacji podmiotu),  

 

12. Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, lub wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej, 
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13. Pełnomocnictwo reprezentacji w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się          

o udzielenie niniejszego zamówienia, 

 

14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

a) wszystkie składane w prowadzonym postępowaniu dokumenty są jawne z wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, a stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

b) dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza 

w wybrany przez siebie sposób, 

c) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 

aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

26. TRYB OCENY OFERT    
 
1. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca zawarł w swej ofercie             

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
27. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, na podstawie art. 24 ust.1 i 2 

ustawy Pzp. 

 

2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności 

określonych w art. 89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy Pzp. 

 

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni                      

z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
28. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, otrzyma najwyższą ilość punktów. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania   

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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c) terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego.  

 
29. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA    
 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy 

Pzp. 

 

30. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie             

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie. 

 

2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w Rozdziale III 

SIWZ. 

 
31. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy, wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes     

w zyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje 

odwołanie. 

 

2. W niniejszym postępowaniu z uwagi na wartość zamówienia odwołanie przysługuje 

wyłącznie od: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

 

4. Kwestie odwołania szczegółowo reguluje art.180-198 ustawy Pzp. 

 

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu.  

 

6. Kwestie skargi szczegółowo reguluje art. 198a -198g ustawy Pzp. 

 

32. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
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informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.   

 
33. PODWYKONAWSTWO  
 
1. Wykonawca musi wykazać w załączniku nr 7 części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiej informacji zamawiający 

uzna, że całość zamówienia zostanie wykonana przez wykonawcę siłami własnymi. 

 

2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 
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Załącznik nr 1  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 

 nr 4706 E m. Węglewice 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Ja (my)* niżej podpisani oświadczam (my)*, że: 

 

1) zapoznałem (liśmy)* się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

 

2) akceptuję (emy)* w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla 

niniejszego zamówienia, 

 

3) gwarantuję (emy)* wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

 

4) cena mojej (naszej)* oferty za realizację zamówienia wynosi: 

 

 

 

netto …………………… w  PLN - słownie - …………………………………………………. 

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

 

podatek od towarów i usług ……………………………………………………………………. 

 

brutto …………………. w PLN – słownie - …………………………………………………... 

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

    

 

5) niniejsza oferta jest ważna przez ………… dni od upływu terminu składania ofert, 

 

6) składam (y)* niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia)*. Ponadto oświadczam (y)*, iż będę 

(dziemy)* odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, 
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7) wykonam (y)* zamówienie w terminie ………………………………….……….. , 

 

8) akceptuję (emy)* warunki przedstawionej w specyfikacji umowy i w przypadku 

wyboru mojej  (naszej) * oferty zobowiązuję (emy)* się do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.      

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 

 nr 4706 E m. Węglewice 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów 

 

 

Wykonawca: ............................................................................................................................. 

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

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

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

(nazwa i adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r.,  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 

 nr 4706 E m. Węglewice 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: ............................................................................................................................. 

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

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

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

(nazwa i adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu    

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie 
dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4706 E m. 
Węglewice 
 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się : 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 

 nr 4706 E m. Węglewice 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca …………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat wykonaliśmy następujące zamówienia 

odpowiadające wymaganiom Zamawiającego zgodnie z treścią punktu 8.2 SIWZ 

 

Lp. 

 
 

Przedmiot zamówienia 
(usługi) 

 
 

Wartość 
zamówienia 

(usługi) 
brutto 

 
Data wykonania 

 
Zamawiający 

(nazwa, 
adres) 

Początek Zakończ. 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Uwaga : Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie wskazanych w powyższej tabeli  zamówień (usług)  

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5  
 

WYKAZ OSÓB 
 

 DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 

 nr 4706 E m. Węglewice 

 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca …………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby zgodnie z treścią 8.4 SIWZ: 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Rola 

w realizacji 
zamówienia 

Kwalifikacje 
zawodowe - nr 

uprawnień 
budowlanych  
i ich zakres 

 
Doświadczenie 
i wykształcenie 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Informujemy, że: 
 

-   dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ………………….. wykazu,  
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- nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………wykazu, lecz będziemy 

dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do 

oddania mi(nam)* do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia.  

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6  
 

OŚWIADCZENIE 
 

 DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 

 nr 4706 E m. Węglewice 

 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca …………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

 
 

W nawiązaniu do § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, przystępując do udziału                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej    
nr 4706 E m. Węglewice” 
 

Oświadczam(y), że: 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane Prawem 

budowlanym uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenia Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 

 
 
 
 

 
 

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

       (miejscowość, data)                                       (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  

                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 
 

PODWYKONAWSTWO 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 

 nr 4706 E m. Węglewice 

 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca …………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Ja (my)* niżej podpisani oświadczam (my)*, że zamówienie zrealizujemy przy udziale 

podwykonawców, w zakresie niżej opisanych części zamówienia. 

 

 
Lp. 

 
Opis części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

**niepotrzebne skreślić 
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ROZDZIAŁ II 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Wykonanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy mostu nad rzeką Struga Węglewska (JNI 01006787) w ciągu drogi 
powiatowej nr 4706 E miejsc. Węglewice” 
 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod CPV 71 32 23 00-4 

Nazwa: – Usługi projektowania mostów, 

 

Wytyczne do projektowania 
 
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Istniejący most znajduje się nad rzeką Struga Węglewska w ciągu drogi powiatowej              

nr 4706 E Wieruszów – Cieszęcin – Osiek – Węglewice – do gr. woj. wlkp. w miejsc. 

Węglewice. Jest to obiekt jednoprzęsłowy swobodnie podparty z obustronnymi wspornikami.  

Ustrój nośny stanowi żelbetowa płyta pomostowa z obustronnymi wspornikami. Płyta 

pomostowa o zmiennej wysokości konstrukcyjnej. Podpory w postaci żelbetowych filarów 

tarczowych. Rok budowy obiektu 1968. 

Podstawowe parametry obiektu: 

- schemat statyczny swobodnie podparty ze wspornikami 

- rozpiętość teoretyczna 3,86 + 10,43 + 3,86 = 18,15 m 

- szerokość całkowita 10,52 m 

- kąt skosu obiektu 90° 

- światło poziome 3,60 m + 9,92 m + 3,60 m 

- światło pionowe ~3,30 m 

 
2. WYTYCZNE OGÓLNE DO PROJEKTOWANIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlano - wykonawczy w razie konieczności 

wielobranżowy wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót.  

Projekt należy wykonać na podstawie pomiarów i badań w oparciu o aktualne mapy 

sytuacyjno – wysokościowe, które Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem.  

Projekt przebudowy mostu winien uwzględniać między innymi podniesienie jego nośności do 

klasy C – czyli 30 ton zgodnie z PN- 85/S-10030.  

Obiekt spełnia warunek nośności użytkowej 3/S24 wg „Instrukcji do określania nośności 

użytkowej drogowych obiektów mostowych GDDKiA, czerwiec 2004r.” co oznacza, że 

dopuszczalny jest ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 24 ton.          

Z uwagi jednak na zły stan obiektu mostowego, w chwili obecnej ograniczono tonaż 

pojazdów poruszających się po obiekcie do 10 ton. 

 

II. PODSTAWOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE 
 
1. Dokumentacja projektowa (w razie konieczności wielobranżowa) powinna zawierać: 

 

a) projekt budowlany - wykonawczy  
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b) przedmiar robót, 

c) kosztorys inwestorski, 

d) kosztorys ofertowy (ślepy), 

e) projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu, 

g) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót odpowiadające 

poszczególnym pozycjom kosztorysu wraz ze specyfikacją ogólną „Wymagania ogólne”, 

h) inne opracowania, wynikające ze specyfiki zamówienia, składające się na kompletność 

tematu, 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje również: 

 

a) wykonanie mapy do celów projektowych, 

b) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, sprawdzeń oraz innych 

opracowań koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie 

robót budowlanych, 

c) uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót 

budowlanych,  

d) pełnienie nadzoru autorskiego przed oraz czasie prowadzenia robót budowlanych na 

podstawie opracowanego projektu  

 

Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w  ilości: 
 

- projekt budowlano – wykonawczy (wraz z uzgodnieniami) – 5 egz. + 2 egz. wersja 

elektroniczna projektu na płycie CD w formacie pdf, 

- przedmiar robót – 5 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna na płycie CD w formacie pdf, 

- kosztorys inwestorski – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna, na płycie CD w formacie pdf,  

- kosztorys ofertowy (ślepy) – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna, na płycie CD w formacie 

pdf, 

-  projekt stałej organizacji ruchu (uzgodniony i zatwierdzony)  – 3 egz. + 2 egz. wersja 

elektroniczna na płycie CD w formacie pdf, 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu  (uzgodniony i zatwierdzony) – 3 egz. 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna na 

płycie CD w formacie pdf,,     
- pozwolenie na budowę – 1 egz.  

 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana w oparciu o: 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze 

zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 43, poz. 430) 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.:. Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 ze 

zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,  poz. 1133) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod      

i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) 
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ROZDZIAŁ III 
PROJEKT UMOWY  

 
 

UMOWA Nr ....../2010 
 

zawarta w dniu ................................ w Wieruszowie pomiędzy Powiatem Wieruszowskim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów     

w imieniu którego działają: 

  

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

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

zwanym dalej w umowie  Zamawiającym,  

 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

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

 

zwanym dalej w umowie Wykonawcą  

 

§1 
 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j:. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

dokumentacji projektowej (w razie konieczności wielobranżowej) przebudowy mostu nad 

rzeką Struga Węglewska (JNI 01006787) w ciągu drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów – 

Cieszęcin – Osiek – Węglewice – do gr. woj. wlkp. w miejsc. Węglewice wraz z uzyskaniem 

decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. 

 

3. Kompleksowa dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie                         

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 ze 

zm.) i obejmować następujące elementy: 

- projekt budowlany – wykonawczy, 

- przedmiar robót, 

- kosztorys inwestorski i ofertowy,  

- stałą i tymczasowa organizację ruchu, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót odpowiadające 

poszczególnym pozycjom kosztorysu wraz ze specyfikacją ogólną „Wymagania ogólne”, 

- inne opracowania, wynikające ze specyfiki zamówienia, składające się na kompletność 

tematu, 

 



28 

 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki 

przedmiotu zamówienia. 

 

5. Przekazana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie           

i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,        

a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy.  

 

6. Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na 

realizację robót budowlanych, stąd Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, 

poz.1655 ze zm.) w szczególności art. 29-31 ustawy. 

 

7. Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w  ilości: 

 

- projekt budowlano – wykonawczy (wraz z uzgodnieniami) – 5 egz + 2 egz. wersja 

elektroniczna projektu, 

- przedmiar robót – 5 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna, 

- kosztorys inwestorski – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna,  

- kosztorys ofertowy (ślepy) – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna, 

-  projekt stałej organizacji ruchu (uzgodniony i zatwierdzony)  – 3 egz. + 2 egz. wersja 

elektroniczna 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu  (uzgodniony i zatwierdzony) – 3 egz. 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna,      
- pozwolenie na budowę – 1 egz.  

 

§2 
 

Termin wykonania przedmiotu umowy – data zakończenia 30.12.2010r. 

 
§3 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 

 

1. Przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi podkładami sytuacyjno-

wysokościowymi. 

 

2. Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii       

i sprawdzeń itp. koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na 

rozpoczęcie robót budowlanych. 

  

4. Uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie 

robót budowlanych. 

 

5. Upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego przekazane zostanie na 

wniosek Wykonawcy. 
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§4  
 

1. Koncepcje rozwiązań projektowych w trakcie wykonywania projektu należy konsultować 

i uzgadniać z Zamawiającym. 

 
2. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy nastąpi Powiatowym Zarządzie Dróg                    

w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec. 

 

3.. Zamawiający dokona weryfikacji projektu w terminie 14 dni od daty otrzymania 

kompletu dokumentacji projektowej.  

             

4. W przypadku stwierdzenia w okresie o którym mowa w pkt 3 wad lub usterek 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad          

w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia.  

 

§5 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do sprawowania nadzoru 

autorskiego przed oraz w trakcie realizacji robót budowlanych objętych projektem na żądanie 

Zamawiającego.  

 

2. W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował: 

a) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 

uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych, 

c) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę lub zmiany pozwolenia na budowę. 

 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu nadzoru autorskiego wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z zakończeniem gwarancji na roboty  budowlane realizowane na podstawie 

opracowanego projektu. 

 
§6 
 

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

netto......................................................................-słownie-.......................................................... 

a z......% podatkiem od towarów i usług na kwotę........................................................................ 

-słownie-....................................................................................................................................... 

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia............................................................................................ 

 

2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian przepisów          

o podatku od towarów i usług. 

 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie  protokół zdawczo –odbiorcy 

przedmiotu umowy. 
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4. Faktura powinna być adresowana na : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie,                 

ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów,  NIP 997-00-00-028.  

 

5. Należność za przedmiot umowy zostanie opłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego faktury. 

 

6. Opłacenie należności za przedmiot umowy będzie skutkowało przeniesieniem na 

Zamawiającego pełni autorskich praw majątkowych do opracowanego projektu.   

 
§7 
 

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach : 

 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

 

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki ,      

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  

w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki  

liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  6 umowy. 

 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za  odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po jego stronie w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §  6 umowy. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§8 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot 

umowy. 

 

2. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady 

projektu zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, 

a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z obowiązującymi normami 

i przepisami techniczno – budowlanymi, 

 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz 

z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót 

wykonanych na podstawie projektu. 
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§9 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami podwykonawców następujące zakresy 

rzeczowe zamówienia: ................................................................................................................. 

 

2. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac projektowych wykonanych przy pomocy 

podwykonawców. 

 

§ 10 
 
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 

 
§11 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§12 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 156, 

poz.1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.     

z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy sąd powszechny. 

 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron. 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca: 

 

 
 


