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Rozdział 1: 
Instrukcja dla wykonawców 

wraz z załącznikami 
 
 
1.  Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, 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. 

 

2. Tryb udzielenie zamówienia 
 
Przetarg nieograniczony – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ) 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia   
 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Wykonanie dokumentacji projektowych 

przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu wieruszowskiego z podziałem na 

zadania: 

 

Zadanie 1 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4510 E 

Dzietrzkowice - Łubnice – Bolesławiec – gr. woj. wlkp. (Opatów) wraz z przebudową mostu 

w miejsc. Podbolesławiec. Zakres ok. 1,5 km 

 

odcinek drogi:  

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4714 E w m. Bolesławiec do końca mostu w miejsc. 

Podbolesławiec 

 
Zadanie 2 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4714 E Wieruszów 

(ul. Bolesławiecka) – Mieleszyn Bolesławiec – Chróścin. Zakres ok.3,1 km 

 

odcinek drogi:  

od skrzyżowania z droga krajową nr 8 do początku nowej nawierzchni w miejsc. Klatka 

 

Zadanie 3 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych: nr 4714 E ul. 

Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska, nr 4731 E ul. Kopernika i ul. Cmentarna, nr 4729 E 

ul. Warszawska, nr 4708 Wieruszów (ul. Fabryczna i ul. Marianów) - Galewice wraz z 

przebudową mostu (ul. Marianów). Zakres ok. 3,8 km 

 

odcinki dróg:  

(nr 4714E ul. Bolesławiecka)  od skrzyżowania z ul. Wieluńską do skrzyżowania. z drogą 

krajową nr 8 

(nr 4733 E ul. Wieluńska) od skrzyżowania z ul. Bolesławiecką do skrzyżowania z ul. 

Kopernika 
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(nr 4731 ul. Kopernika i ul. Cmentarna) od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z 

ul. Bolesławiecką 

(nr 4729 E ul. Warszawska) od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. 

Kopernika 

[nr 4708 E Wieruszów (ul. Fabryczna i ul. Marianów) – Galewice] od skrzyżowania ul. 

Fabrycznej z ul. Wschodnią do skrzyżowania z drogą powiatową  nr 4706 E  

 
Zadanie 4 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych: nr 4708 E Wieruszów 

– Galewice oraz nr 4709 E Galewice – Ostrówek. Zakres ok. 5,6 km 

 

odcinki  dróg: 

(nr 4708 E Wieruszów – Galewice) od granicy gminy Wieruszów/Galewice do skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 4709 E   

(nr 4709 E Galewice – Ostrówek) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4708 E do końca 

miejsc. Galewice 

 

Zadanie 5 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4710 E Ostrówek - 

Augustynów – Lututów. Zakres ok. 1,3 km 

 

odcinek drogi: 

od początku do końca miejscowości Rybka 

  

Dokumentacja projektowa dla każdego zadania i każdej branży powinna zawierać: 

a. projekt budowlany (wykonawczy), 

b. przedmiar robót, 

c. kosztorys inwestorski i ofertowy,  

d. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

odpowiadające poszczególnym pozycjom kosztorysu wraz ze specyfikacją 

ogólną „Wymagania ogólne”, 

 

Zakres zamówienia obejmuje również: 

 

1. uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii, sprawdzeń i uzyskanie w imieniu 

zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego 

organu administracji architektoniczno – budowlanej, 

2. pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót realizowanych na podstawie 

opracowanego projektu bez dodatkowego wynagrodzenia 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 74.23.22.00-6  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

4. Termin wykonania zamówienia    
 
Termin wykonania: 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia. 

 

5. Zamówienia częściowe  
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
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6. Zamówienia uzupełniające  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

7. Informacja o ofercie wariantowej 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .  

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

A. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 

B. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 

Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: 

 

1) wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie 1 lub do 10 usług obejmujących wykonanie projektu budowy, przebudowy, 

remontu itp. drogi o łącznej długości min. 7,0 km oraz (lub łącznie z drogą) 1 usługi 

obejmującej wykonanie projektu budowy, przebudowy itp. mostu, 

 

2) dysponować osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w 

specjalności odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia stosownie do wymogów 

prawa budowlanego oraz posiadającymi aktualny wpis na listę członków okręgowej izby 

inżynierów budownictwa.  

        

C. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Wykonawca musi spełniać następujący warunek:   

 

1) posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 

D. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, 

poz. 1655) 

 

Zamawiający oceni spełnianie powyższych warunków w oparciu o formułę spełnia – nie 

spełnia poprzez analizę wymaganych dokumentów i oświadczeń. 

 

9. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków wykonawcy winni przedstawić 
następujące dokumenty i oświadczenia: 
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1. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

- sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ, 

 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

 

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
4. Wykaz osób (sporządzony przed upływem terminu składania ofert według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), które będą wykonywać zamówienie lub 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający dysponowanie osobą lub 

osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności odpowiadającej 

przedmiotowi niniejszego zamówienia stosownie do wymogów prawa budowlanego oraz 

posiadającymi aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa - 

wraz z załączeniem tych dokumentów, 

 

5. Wykaz (sporządzony przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę 

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1 lub do 10 usług 

obejmujących wykonanie projektu budowy, przebudowy, remontu itp. drogi o łącznej 

długości min. 7,0 km oraz (lub łącznie z drogą) 1 usługi obejmującej wykonanie projektu 

budowy, przebudowy itp. mostu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców oraz załączenia dokumentów  potwierdzających, że te usługi zostały wykonane 

należycie, 

 

6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - 

wystawiona przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 9.2 i 9.3 niniejszej SIWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

Dokumenty o których mowa w punkcie a) i b) powinny być wystawione w terminie zgodnym 

z punktem 9.2 i 9.3 SIWZ. 
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Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie a) i b) zastępuje się je 

dokumentem zwierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  

poświadczonym przez wykonawcę. 

 
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 udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4, art. 24 ust. 1-2 i art. 26 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniając 

niniejsze: 

a) każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w punkcie 

9.1, 9.2, 9.3 i 9.6 niniejszej SIWZ  

b) dokumenty wymienione w pkt. 9.4, 9.5 niniejszej SIWZ powinny dotyczyć łącznie 

wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli 

lub przez Pełnomocnika. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

 
11. Wadium  
 
Nie dotyczy. 

 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Nie dotyczy         

 

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.  
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.   
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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 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich 

zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 

przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 

15. Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ 
 

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

treści niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ma prawo nie rozpatrywać zapytań 

otrzymanych po w/w terminie.     

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia 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 szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ a także zamieści na  stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ. 

Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także 

warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacje są 

każdorazowo wiążące dla wykonawców. 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 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 18.03.2008r. do godz. 10:00.  
 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

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

Kopertę należy opisać następująco: 
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Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów przebudowy dróg powiatowych”. Nie 

otwierać przed 18.03.2008r. godz. 10:30. 

 

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

 

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty   
 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie 

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 

zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ ZMIANA” . W przypadku  złożenia kilku 

zmian kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …..”. 

 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy  

złożyć odpowiednio w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „ WYCOFANIE”. 
 
19. Miejsce i termin otwarcia ofert   
 
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,  Chotynin 53,  
98-430 Bolesławiec pok. 11  w dniu 18.03.2008r. r. o godz. 10:30.    
 
20. 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. 
 
21. Zwrot oferty bez otwierania 
 
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.  

 

22. Termin związania ofertą  
 



 9

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
23. 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.  

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 II SIWZ 

 

24. Kryteria oceny ofert 
 

Kryterium oceny ofert jest:  

cena – 100 % . 

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

a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy który przedstawi najniższą 

cenę za realizację zamówienia. 

 
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 

 
25. Uzupełnienie oferty 
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich  uzupełnienia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin 

uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.  

 
26. Zawartość oferty  
 

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać 

następujące dokumenty: 

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

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
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2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 oraz nie 

podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust 1 i 2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

 

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 

 5. Wykaz osób (sporządzony przed upływem terminu składania ofert według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) wraz z uprawnieniami oraz dokumentami 

potwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 

 

6. Wykaz wykonanych usług (sporządzony przed upływem terminu składania ofert według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, 

 

7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - 

wystawiona przed upływem terminu składania ofert. 

 

8.  Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy 

załącznik. nr 5 – (tylko wtedy jeżeli wykonawca przewiduje ich powierzenie). W przypadku 

braku takiej informacji zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie wykonana przez 

wykonawcę siłami własnymi. 

 

9. 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, 

 

10. Pełnomocnictwo reprezentacji w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

 

27. 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. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z treścią 

niniejszej SIWZ. 
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3. Zamawiający dokona oceny każdej z ofert metoda zgodna-niezgodna i jeżeli zajdą 

okoliczności wskazane w pkt 28 niniejszej SIWZ wykluczy wykonawcę natomiast gdy zajdą  

okoliczności wskazane w pkt 29 niniejszej SIWZ to odrzuci ofertę wykonawcy. 

 
28. Wykluczenie wykonawcy 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: 

1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności , 

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 

poprzez 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 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 lub 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 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 lub 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 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 lub 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 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 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
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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, 

10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy P.z.p. 

11. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że  udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji , 

12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

niniejszego postępowania, 

13. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone 

dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp 

14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w tym również na przedłużony okres związania 

ofertą , lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 

Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

29. Odrzucenie oferty.     
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 

a) jest ona niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia, 

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 

art. 88 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, 

g) wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny , 

h) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 
30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

 

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

najkorzystniejszą. 

 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 

którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę 
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wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację.  

 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w punkcie 

3 zamawiający zamieści na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie.   

 

31. Unieważnienie postępowania     
 

1.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp (złożenia ofert dodatkowych) 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie  publicznym czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

- złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

w obu przypadkach podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia. 
 

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej, 

c) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy  jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

d) jest zawarta  na  okres wskazany w części  Rozdziale II SIWZ 

2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  
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lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiana umowy dokonana w inny sposób jest 

nieważna. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa poprzednim zdaniu wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Rozdziale II SIWZ. 

 
33. Środki ochrony prawnej 
 
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 

obowiązany na podstawie ustawy wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku przysługuje prawo 

wniesienia protestu do zamawiającego.  

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a 

także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 

prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

W niniejszym postępowaniu z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy 

dotyczących odwołań i skarg. 

 
34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się 

za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona na piśmie.   

 
35. Podwykonawstwo  
 
1. Wykonawca musi wykazać na załączniku nr 5 części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiej informacji zamawiający 

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

 

36. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 
 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

- wzór formularza ofertowego zał. nr 1 

- wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 

oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp 

zał. nr 2 

- wzór wykazu osób zał. nr 3 

- wzór wykazu zamówień podobnych zał. nr 4 

- wzór podwykonawstwa zał. nr 5 

- opis przedmiotu zamówienia zał. nr 6 
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Załącznik nr 1  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

 

Na: wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie 

powiatu wieruszowskiego    
 

 

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 (5 zadań) wynosi: 

 

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

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

 

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

 

brutto ................................. PLN – słownie - .................................................................. 

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

 

w tym za: 

 

 

 

zadanie 

(nr) 

 

 

Nazwa  

 

Cena netto 

za wykonanie 

dokumentacji 

projektowej 
 

 

 

1 

 

dokumentacja projektowa przebudowy drogi 

powiatowej nr 4510 E Dzietrzkowice - Łubnice – 

Bolesławiec – gr. woj. wlkp. (Opatów) wraz z 

przebudową mostu w miejsc. Podbolesławiec 

 

 

   ………………… 
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2 

dokumentacja projektowa przebudowy drogi 

powiatowej nr 4714 E Wieruszów (ul. Bolesławiecka) 

– Mieleszyn Bolesławiec – Chróścin 

 

………………… 

 

 

3 

dokumentacja projektowa przebudowy dróg 

powiatowych: nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E 

ul. Wieluńska, nr 4731 E ul. Kopernika i ul. 

Cmentarna, nr 4729 E ul. Warszawska, nr 4708 

Wieruszów (ul. Fabryczna i ul. Marianów) - Galewice 

wraz z przebudową mostu (ul. Marianów) 

 

 

 

………………… 

 

4 

dokumentacja projektowa przebudowy dróg 

powiatowych: nr 4708 E Wieruszów – Galewice oraz 

nr 4709 E Galewice – Ostrówek 

 

…………………. 

 

5 

dokumentacja projektowa przebudowy drogi 

powiatowej nr 4710 E Ostrówek - Augustynów – 

Lututów 

 

…………………. 

Ogółem wartość całości zamówienia netto 
 

…………………. 

….% podatek od towarów i usług 
 

…………………... 

Ogółem wartość całości zamówienia brutto 
 

………………….. 

 

 

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 . 

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 osoby/osób* upoważnionych            

                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy) 

  
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr  2 
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie 

powiatu wieruszowskiego    
 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres) 

 

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

 

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

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

 

 

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

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

 

1) posiadam (y)* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy przewidują posiadanie takich uprawnień,  

2) posiadam (y)* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (emy)* potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduję (emy)* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) nie podlegam (y)* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 

24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi iż: 

 

z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności , 

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 

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, 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,  

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 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 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 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 prace zarobkową, 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, 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy P.z.p. 

11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,  

12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

niniejszego postępowania, 

13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone 

dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp 
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14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w tym również na przedłużony okres związania 

ofertą , lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 

 

 

 

 

 

 

.................................., dn. ................. ................................................................................ 
                               (podpisy osoby/osób* uprawnionych do 

                                                                                                    reprezentowania wykonawcy)                                 
 

 

 

 
* niepotrzebne skreśli 
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Załącznik nr 3  
 

WYKAZ OSÓB 
 

 DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie 

powiatu wieruszowskiego    
 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres) 

 

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

 

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

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

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Rola w realizacji 

zamówienia 
Uprawnienia 
budowlane 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do 

projektowania oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów 

budownictwa. 

 

 

 

...................................................                         ......................................................................... 
       (miejscowość, data)                                                    (podpis osoby/osób* upoważnionych                             

                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy) 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie 

powiatu wieruszowskiego    
 
Wykonawca: ................................................................................................................................. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres) 

 

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

 

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

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

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia (usługi) 

zakres  
(km - droga, szt. - most) 

Wartość 
zamówienia 

(usługi) 

 
Data wykonania 

 
Zamawiający 
(nazwa, adres) 

Początek Zakończ. 

  

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

Uwaga : Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie wskazanych w powyższej tabeli  zamówień (usług)  

 

 
 
 
 
 
...................................................                         ......................................................................... 
       (miejscowość, data)                                                    (podpis osoby/osób* upoważnionych            

                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 
 

PODWYKONAWSTWO 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie 

powiatu wieruszowskiego    
 

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 osoby/osób* upoważnionych            

                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
Przedmiot zamówienia 
Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie 

powiatu wieruszowskiego z podziałem na zadania: 

 
Zadanie 1 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4510 E 

Dzietrzkowice - Łubnice – Bolesławiec – gr. woj. wlkp. (Opatów) wraz z przebudową mostu 

w miejsc. Podbolesławiec. Zakres ok. 1,5 km 

 

odcinek drogi:  

od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4714 E w m. Bolesławiec do końca mostu w miejsc. 

Podbolesławiec) 

 
Wytyczne do projektowania 
 
1. Opis stanu istniejącego 
 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o przeważającej szerokości od 5,0 – 6,0 m. 

Przebiega ona w większości w terenie zabudowanym. Chodniki z płyt betonowych. W 

miejscowości Bolesławiec droga ta posiada dwie jezdnie o jednokierunkowym ruchu na 

długości około 355 m.  

W miejsc. Podbolesławiec usytuowany jest na rzece Prośnie most o konstrukcji belkowej 

sprężonej, 4 przęsłowy 

Rok budowy 1969.  Długość mostu – 74,9 m.  

Nośność 150 KN. 

Filary – słupowe na palach żelbetowych. 

Ustrój nośny – żelbetowy prefabrykowany z prefabrykowana płytą typu Płońsk. 

Przyczółki – żelbetowe. 

 

2. Wytyczne ogólne do projektowania 
 
Przedmiotem zamówienia zadania nr 1 jest projekt budowlany branży drogowej i mostowej 

wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Długość 

odcinka objętego opracowaniem to około 1,5 km 

 

Projekt należy wykonać na podstawie pomiarów, w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno – 

wysokościowe, które należy uzyskać własnym staraniem. 

 

Drogę zaprojektować jako Klasy Z, Kategoria ruchu - KR 4, obciążenie 112,7 kN/oś tj. 11,5 

t/oś 

 

Przewidzieć co najmniej (w granicach pasa drogowego):  
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a. poszerzenie nawierzchni do szer. 6,0 m (na szlaku),  w ciągu ulicznym szer. naw. 

bez zmian 

b. przebudowę istniejących chodników, 

c. przebudowę mostu polegającą na podniesieniu nośności do Klasy B – czyli 40 ton 

(istniejąca nośność mostu – 15 ton Klasa E)  

d. przewidzieć rozbudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń 

obcych kolidujących z przebudowywana drogą i obiektami inżynierskimi, 

e. przewidzieć wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w terenie obszaru 

zabudowanego, 

f. odwodnienie drogi jako powierzchniowe, w przypadku braku możliwości 

odprowadzenia wody powierzchniowo zaprojektować kanalizację deszczową z 

odprowadzeniem wody, 

g. wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego,  

h. oznakowanie poziome  

 
Zadanie 2  
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4714 E Wieruszów 

(ul. Bolesławiecka) – Mieleszyn Bolesławiec – Chróścin. Zakres ok.3,1 km 

 

odcinek drogi;  

od skrzyżowania z droga krajową nr 8 do początku nowej nawierzchni w miejsc. Klatka 

 
Wytyczne do projektowania 
 
1. Opis stanu istniejącego 
 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o przeważającej szerokości od 6,0 -  7,5 m. 

Przebiega ona zarówno w terenie niezabudowanym jak i zabudowanym. Chodniki – nie 

występują. Obiekty inżynierskie – 1 przepust. 

 

2. Wytyczne ogólne do projektowania 
 
Przedmiotem zamówienia zadania nr 2 jest projekt budowlany branży drogowej wraz z 

częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Długość odcinka 

objętego opracowaniem to około 3,1 km 

 

Projekt należy wykonać na podstawie pomiarów, w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno – 

wysokościowe, które Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy (w wersji 

papierowej). 

 

Drogę zaprojektować jako Klasy Z, Kategoria ruchu - KR 4, obciążenie 112,7 kN/oś tj. 11,5 

t/oś 

 

 

Przewidzieć co najmniej (w granicach pasa drogowego):  
 

a. szerokość nawierzchni 6,0 m i więcej (istniejąca), 

b. budowę ścieżki rowerowo – pieszej na odcinku od m. Klatka do Zakładów Płyt 

Wiórowych – dł. około 1,5 km, 

c. przebudowę skrzyżowania w m. Klatka (lewoskręt), 
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d. wykonanie 4 lewoskrętów: 2 na wjazdach do Zakładu Płyt Wiórowych 

„PROSPAN”, 1 na wjeździe do Fabryki Mebli HEVETIA, 1 na skrzyżowaniu z 

ul. Witosa w Wieruszowie,   

e. przewidzieć budowę zatok autobusowych w przypadku jeżeli szerokość pasa 

drogowego jest wystarczająca, 

f. przewidzieć budowę zatok postojowych dla samochodów ciężarowych w okolicy 

Zakładów Płyt Wiórowych PROSPAN 

g. rozbudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych 

kolidujących z przebudowywana drogą, 

h. renowację rowów, 

i. odwodnienie drogi jako powierzchniowe, w przypadku braku możliwości 

odprowadzenia wody powierzchniowo zaprojektować kanalizację deszczową z 

odprowadzeniem wody, 

j. wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego,  

k. oznakowanie poziome  

 

 

Zadanie 3 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych: nr 4714 E ul. 

Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska, nr 4731 E ul. Kopernika i ul. Cmentarna, nr 4729 E 

ul. Warszawska, nr 4708 Wieruszów (ul. Fabryczna i ul. Marianów) - Galewice wraz z 

przebudową mostu (ul. Marianów). Zakres ok. 3,8 km 

 

odcinki dróg:  

(nr 4714E ul. Bolesławiecka)  od skrzyżowania z ul. Wieluńską do skrzyżowania. z drogą 

krajową nr 8 

(nr 4733 E ul. Wieluńska) od skrzyżowania z ul. Bolesławiecką do skrzyżowania z ul. 

Kopernika 

(nr 4731 ul. Kopernika i ul. Cmentarna) od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z 

ul. Bolesławiecką 

(nr 4729 E ul. Warszawska) od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. 

Kopernika 

(nr 4708 E Wieruszów (ul. Fabryczna i ul. Marianów) – Galewice] od skrzyżowania ul. 

Fabrycznej z ul. Wschodnią do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4706 E  

 
Wytyczne do projektowania 
 
1. Opis stanu istniejącego 
 

Istniejące ulice i droga posiadają nawierzchnię bitumiczną o różnych szerokościach. 

Chodniki w większości wykonane są z kostki betonowej brukowej oraz płyt betonowych. 

W ciągu ul. Marianów ( 4 w/w odcinek drogi) usytuowany jest na most żelbetowy 

jednoprzęsłowy. 

Rok budowy – brak danych.  Długość mostu – 9,10 m.  

Nośność 300 KN. 

Ustrój nośny – płyta żelbetowa swobodnie podparta 

Przyczółki – betonowe masywne. 

 

2. Wytyczne ogólne do projektowania 
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Przedmiotem zamówienia zadania nr 3 jest projekt budowlany branży drogowej i mostowej 

wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Długość 

odcinka objętego opracowaniem to około 3,8 km. 

Projekt należy wykonać na podstawie pomiarów w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno – 

wysokościowe, które Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy (w wersji papierowej 

i elektronicznej) 

 

Drogę zaprojektować jako Klasy Z, Kategoria ruchu KR 4, obciążenie 112,7 kN/oś tj. 11,5 

t/oś 

 

Przewidzieć co najmniej (w granicach pasa drogowego):  
 

dla ul. Bolesławieckiej: 

- poszerzenie nawierzchni do szer. 6,0 m na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. 

Wieluńskiej 

- budowę chodników lub ścieżki rowerowo – pieszej (na całej długości ulicy) 

 

dla ul. Wieluńskiej: 

- szerokość nawierzchni istniejącą, 

- przebudowę chodników z możliwością budowy ścieżki rowerowo – pieszej 

 

dla ul. Kopernika: 

- szerokość nawierzchni istniejącą, 

- przebudowę chodników 

 

dla ul. Cmentarnej: 

- szerokość nawierzchni istniejącą, 

- przebudowę chodnika, 

- budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 

 

dla ul. Warszawskiej: 

- szerokość nawierzchni istniejącą, 

- przebudowę chodników 

 

dla ul. Fabrycznej: 

- szerokość nawierzchni istniejącą, 

- od przejazdu kolejowego poszerzenie nawierzchni do szerokości 6,0 m, 

- przebudowę chodników  

 

dla ul. Marianów: 

- poszerzenie nawierzchni do szerokości 6,0 m, 

- przebudowę mostu polegającą na podniesieniu nośności do Klasy B – czyli 40 ton 

(istniejąca nośność mostu – 30 ton Klasa C)  

-  

dla odc. zamiejskiego drogi powiatowej nr 4708 E; 

- poszerzenie nawierzchni do szerokości 6,0 m, 
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dla wszystkich odcinków: 

a. przewidzieć budowę zatok autobusowych w przypadku jeżeli szerokość pasa 

drogowego jest wystarczająca, 

b. przewidzieć rozbudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń 

obcych kolidujących z przebudowywana drogą i obiektami inżynierskimi, 

c. przewidzieć wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w terenie obszaru 

zabudowanego, 

d. odwodnienie drogi jako powierzchniowe, w przypadku braku możliwości 

odprowadzenia wody powierzchniowo zaprojektować kanalizację deszczową z 

odprowadzeniem wody, 

e. wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, 

f. oznakowanie poziome 

 
Zadanie 4 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych: nr 4708 E Wieruszów 

– Galewice oraz nr 4709 E Galewice – Ostrówek. Zakres ok. 5,6 km 

 

odcinki drógi: 

(nr 4708 E Wieruszów – Galewice) od granicy gminy Wieruszów/Galewice do skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 4709 E   

(nr 4709 E Galewice – Ostrówek) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4708 E do końca 

miejsc. Galewice 

 

Wytyczne do projektowania 
 
1. Opis stanu istniejącego 
 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o przeważającej szerokości od 5,0 - 5,5 m. 

Droga przebiega zarówno w terenie niezabudowanym jak i zabudowanym. Istniejące chodniki 

z płyt betonowych i polbruku.  

 

Projekt należy wykonać na podstawie pomiarów w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno – 

wysokościowe, które należy uzyskać własnym staraniem. 

 

Drogę zaprojektować jako Klasy Z, Kategoria ruch - KR 4, obciążenie 112,7 kN/oś tj. 11,5 

t/oś  

 

Przewidzieć co najmniej (w granicach pasa drogowego):  
 

a. poszerzenie nawierzchni do szer. 6,0 m, w przekroju ulicznym w miejsc. Galewice 

szerokość istniejącą, 

b. przebudowę istniejących chodników, 

c. budowę ścieżki rowerowo – pieszej, 

d. przebudowę lub remont przepustów pod koroną drogi w dostosowaniu do 

przebudowywanej drogi, 

e. przewidzieć budowę zatok autobusowych i postojowych w przypadku jeżeli 

szerokość pasa drogowego jest wystarczająca, 

f. przewidzieć rozbudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń 

obcych kolidujących z przebudowywana drogą i obiektami inżynierskimi, 
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g. przewidzieć wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w terenie obszaru 

zabudowanego, 

h. odwodnienie drogi jako powierzchniowe, w przypadku braku możliwości 

odprowadzenia wody powierzchniowo zaprojektować kanalizację deszczową z 

odprowadzeniem wody, 

i. wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, 

j. oznakowanie poziome 

 
Zadanie 5 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4710 E Ostrówek - 

Augustynów – Lututów. Zakres ok. 1,3 km 

 

odcinek drogi:  

od początku do końca miejscowości Rybka 

  

Wytyczne do projektowania 
 
1. Opis stanu istniejącego 
 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię wykonaną z destruktu grub. śr. 8,0 cm na podbudowie 

z kamienia (grub. nieokreślonej) zamkniętą powierzchniowym utrwaleniem. Szerokość 

nawierzchni 3,5 – 4,0 m. Droga przebiega w terenie zabudowanym. 

 

Projekt należy wykonać na podstawie pomiarów w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno – 

wysokościowe, które należy uzyskać własnym staraniem. 

 

Drogę zaprojektować jako Klasy Z, Kategoria ruch - KR 4, obciążenie 112,7 kN/oś tj. 11,5 

t/oś 

 

Przewidzieć co najmniej (w granicach pasa drogowego):  
 

a. poszerzenie nawierzchni do szer. 5,0 m,  

b. przebudowę istniejących chodników, 

c. budowę ścieżki rowerowo - pieszej 

d. przebudowę lub remont przepustów pod koroną drogi w dostosowaniu do 

przebudowywanej drogi, 

e. przewidzieć budowę zatok autobusowych w przypadku jeżeli szerokość pasa 

drogowego jest wystarczająca, 

f. przewidzieć rozbudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych 

kolidujących z przebudowywana drogą i obiektami inżynierskimi, 

g. renowację rowów, 

h. odwodnienie drogi jako powierzchniowe, w przypadku braku możliwości 

odprowadzenia wody powierzchniowo zaprojektować kanalizację deszczową z 

odprowadzeniem wody, 

i. wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, 

j. oznakowanie poziome 

 

Projekt należy dowiązać do opracowanego w 2004 r. projektu na przebudowę tejże 
drogi na dalszym odcinku. 
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Dokumentacja projektowa dla każdego zadania powinna zawierać: 
 

a. projekt budowlany (wykonawczy) wszystkie branże 

b. przedmiar robót, 

c. kosztorys inwestorski i ofertowy, 

d.  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót odpowiadające 

poszczególnym pozycjom kosztorysu wraz ze specyfikacją ogólną „Wymagania 

ogólne”, 

 

Dokumentacje 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 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

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

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735) 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 

156, poz. 1118 ze zm.), 

- 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) 

 

Zakres zamówienia obejmuje również: 
 

1. uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii, sprawdzeń i uzyskanie w imieniu 

zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu 

administracji architektoniczno – budowlanej,  

 

2. pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót realizowanych na podstawie opracowanego 

projektu bez dodatkowego wynagrodzenia,  

 

 

Przedmiot umowy dla każdego zadania i każdej branży należy wykonać w ilości: 
 
1. projekt budowlany(wykonawczy), przedmiar robót, kosztorys ofertowy (ślepy) w ilości 7 

egz. w tym 2 egz. w wersji elektronicznej w na płycie CD w formacie pdf,   

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 3 egz. w tym 2 egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,  

3. kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. 
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Rozdział 2: 
Projekt umowy 

 
UMOWA Nr ....../2008 

 
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. z 2007r. DZ. U. Nr 223, poz. 1655). 

 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

dokumentacji projektowych na niżej wymienione zadania:  

 

Zadanie 1 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4510 E 

Dzietrzkowice - Łubnice – Bolesławiec – gr. woj. wlkp. (Opatów) wraz z przebudową mostu 

w miejsc. Podbolesławiec. Zakres ok. 1,5 km 

 
Zadanie 2 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4714 E Wieruszów 

(ul. Bolesławiecka) – Mieleszyn Bolesławiec – Chróścin. Zakres ok.3,1 km 

 

Zadanie 3 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych: nr 4714 E ul. 

Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska, nr 4731 E ul. Kopernika i ul. Cmentarna, nr 4729 E 

ul. Warszawska, nr 4708 Wieruszów (ul. Fabryczna i ul. Marianów) - Galewice wraz z 

przebudową mostu (ul. Marianów). Zakres ok. 3,8 km 

 

Zadanie 4 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych: nr 4708 E Wieruszów 

– Galewice oraz nr 4709 E Galewice – Ostrówek. Zakres ok. 5,6 km 

 



 32

Zadanie 5 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4710 E Ostrówek - 

Augustynów – Lututów. Zakres ok. 1,3 km 

 

3. Kompleksowa dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) i 

obejmować następujące elementy oddzielnie dla każdego zadania i branży: 

- projekt budowlany (wykonawczy)  

- przedmiar robót, 

- kosztorys inwestorski i ofertowy,  

- 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 

 

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 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 

realizacją robót budowlanych, stąd Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów 

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

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

 

7. Przedmiot umowy zostanie opracowany: projekt budowlany (wykonawczy), przedmiar 

robót, kosztorys ofertowy (ślepy) w ilości 7 egz. w tym 2 egz. w wersji elektronicznej w na 

płycie CD w formacie pdf,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 3 egz. 

w tym 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf, kosztorys inwestorski w 

ilości 2 egz. 

 
§2 

 
Termin wykonania przedmiotu umowy – 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia. 

 
§3 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 

 

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

wysokościowymi (podkłady sytuacyjno – wysokościowe dla zadania nr 2 i 3 Zamawiający 

przekaże nieodpłatnie Wykonawcy). 

 

2. Uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii i sprawdzeń. 
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3. Uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do 

właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.  

 

4. Upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego przekazane zostanie na 

wniosek Wykonawcy. 

 
§4  
 

1. Koncepcje rozwiązań projektowych w trakcie wykonywania projektów winny być 

konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym. 

 
2. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec. 

 

3. Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia jakości technicznej 

przedmiotu umowy. 

 

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 14 dni od daty zawiadomienia.  

 

§5 
 

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

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 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 dokonania zgłoszenia, 

 

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............................................................................................ 
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w tym za  zadania nr 1,2,3,4,5 odpowiednio ……. 

 

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

podatku od towarów i usług. 

 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie bezusterkowy protokół 

zdawczo – odbiorcy przedmiotu umowy. 

 

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

Marianów 7, 98-400 Wieruszów,  NIP 997-00-00-028 z wyszczególnieniem przedmiotu 

umowy (5 zadań) oraz ich kwot. 

 

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 niniejszej gwarancji: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady projektu 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a 
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w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z obowiązującymi 

normami i przepisami techniczno – budowlanymi, 

- w przypadku wystąpienia wad ukrytych w projekcie, których nie ujawniono w czasie 

odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 14 dni od daty 

zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich 

egzemplarzach dostarczonych zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar 

umownych, określonych w  §6 umowy. 

 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za 

wady robót wykonanych na podstawie projektu. 

 

§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 jednorazowej aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§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. z 2006r. Dz. U. Nr 156, 

poz.1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  z 2007r. 

Dz. U. Nr 223, poz. 1655) 

 

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: 
 
 

 


