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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

 

1.1. Gmina Mielec zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej kwot 

określonych  w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych  

 

Na wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

w Gminie Mielec 

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.. 

1.2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

- „Zamawiający” – Gmina Mielec. 

- „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez 

Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

1.3. Dane Zamawiającego: 

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec NIP: 8171981902 

Dokładny adres do korespondencji:  

Urząd Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec 

Telefon – 0-17 7730590 i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-17 7730590 

Strona internetowa Zamawiającego: www.gmina.mielec.pl  

Znak Postępowania: RIK.271.10.2013 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

2.1Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 

2.2Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 

a) Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w Woli Mieleckiej działka 

nr 1450 i 1449 obręb 47 o pow. 18,2624ha. 

b) Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w Woli Chorzelowskiej 

działka nr 1 obręb 46 o pow. 5,40ha. 

Ww. koncepcje powinny zawierać między innymi: 

- diagnozę stanu istniejącego w formie opisowej i graficznej na mapach zasadniczych  

w skali   1:1000 obejmujących tereny inwestycyjne z uwzględnieniem obszarów koniecznych 

do doprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej, 

- przewidywane rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem 

poziomu zatrudnienia i skali produkcji lub usług, 

http://www.mielec.pl/
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- określenie zakresu i parametrów niezbędnej infrastruktury technicznej z 

uwzględnieniem warunków technicznych dostawy mediów i możliwych rozwiązań 

komunikacyjnych, 

- analizę minimum dwóch wariantów zagospodarowania przestrzennego terenu w 

formie opisowej i graficznej na mapach zasadniczych w skali 1:2000,  

- harmonogram realizacji robót budowlanych  

- określenie kosztów finansowych przedsięwzięcia wynikających z przyjętych założeń 

koncepcyjnych oraz harmonogramu realizacji robót budowlanych. 

- porównanie proponowanych wariantów zagospodarowania przestrzennego pod 

względem sposobu zagospodarowania i koniecznych nakładów finansowych oraz  wybór 

wariantu preferowanego.  

  

c) Studium wykonalności inwestycji uzbrojenia terenów w Woli Mieleckiej i Woli 

Chorzelowskiej 

Studium wykonalności projektu obejmujące oba tereny inwestycyjne powinno zawierać co 

najmniej: 

- Streszczenie, 

- Przyczyny realizacji projektu, 

- Opis projektu, 

- Analizę techniczną projektu, 

- Analizę potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy, 

- Analizę finansową,  

- Analizę ekonomiczną, 

- Analizę oddziaływania na środowisko, 

-  Analizę ryzyka i wrażliwości. 

  

       d)   Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie dotyczące 

uzbrojenia  terenu w Woli Mieleckiej. 

       e)  Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie dotyczące  

uzbrojenia terenu w Woli Chorzelowskiej. 

Opracowanie ww. raportów będzie uzależnione od wyniku postępowania o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (ustaleniu czy 

dla tego typu przedsięwzięcia występuje obowiązek sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko oraz jaki ma być jego zakres). 

Ww. raporty powinny zawierać: 

- podstawy prawne i zakres raportu, 

- opis planowanego przedsięwzięcia, 

- opis elementów środowiska w rejonie planowanego przedsięwzięcia w powiązaniu z  

planowanym przedsięwzięciem, 

- opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia, 

- określenie i opis przewidywanego potencjalnie znaczącego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, 
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- porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi dostępnymi 

rozwiązaniami, 

- konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, 

- ocena możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

- analiza wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

- przewidywane działania w cel zapobiegania zmniejszenia lub kompensowania 

zmniejszenia oddziaływań na środowisko  

- analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem, 

-  przedstawienie propozycji monitoringu planowanego przedsięwzięcia na etapie 

budowy i eksploatacji, 

- wnioski końcowe, 

- streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

  

f) Dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów w: 

 Woli Mieleckiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną 

g) Dokumentacja projektowa  na uzbrojenie terenów w 

 Woli Chorzelowskiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną 

 

2.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w n/w ilości egzemplarzy: 

 Koncepcje zagospodarowania terenu  - po 5 egz. w formie papierowej + wersja 

elektroniczna 

 Studium wykonalności – 5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja 

elektroniczna  

 Raport oddziaływania na środowisko – 5 egzemplarzy w formie papierowej + 

wersja elektroniczna (jeżeli wyniknie obowiązek sporządzenia raportu) 

 Projekt budowlany – 5 egzemplarzy w wersji papierowej 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

Projekt budowlany  powinien   posiadać wymagane prawem uzgodnienia 

branżowe i uzgodnienia ZUDP (kompletne projekty do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę). 
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 Projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych , kosztorysy inwestorski – po 5 egzemplarzy w formie 

papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej 

 

Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Wzór oferty wraz z formularzami, 

3) Wzór umowy, 

 

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do : 

 15.12.2013 r. - Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w Woli 

Mieleckiej,  

 15.12.2013 r. - Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w Woli 

Chorzelowskiej, 

 15.01.2014 r. - Studium wykonalności inwestycji uzbrojenia terenów w Woli 

Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej,  

 30.11.2014 r. - Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie 

dotyczące uzbrojenia  terenu w Woli Mieleckiej ,  

 30.11.2014 r. - Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie 

dotyczące  uzbrojenia terenu w Woli Chorzelowskiej,  

 30.11.2014 r. – dokumentacja projektowa  na uzbrojenie terenów w Woli 

Mieleckiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

 30.11.2014 r. – dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów w Woli 

Chorzelowskiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
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3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

4) Zamawiający nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 

5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

4.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

4.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

4.1.2 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunków  

szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o 

których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1pkt 2 Ustawy 

 – Prawo zamówień publicznych, 

c) oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust.1 pkt2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3  

do SIWZ. 
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4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 a) ocena spełnienia warunków  

szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń: 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1. 

4.2.3 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest: 

- posiadanie doświadczenia z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  

krótszy z tego okresu, wyrażające się wykonaniem przynajmniej: 

 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącej 

przedmiot zamówienia – wykonanie min. 2 opracowanych projektów budowlanych, 

wykonawczych obejmujących projekty sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci energetycznej, infrastruktury drogowej na 

które uzyskano pozwolenie na budowę. Teren objęty projektem budowlanym nie 

może być mniejszy od 10 ha i przeznaczony pod działalność usługowo-produkcyjną. 

 Wykonanie min. 2 studium wykonalności uzbrojenia terenów inwestycyjnych na które 

wykonano projekty budowlano wykonawcze wymienione w podpunkcie powyżej. 

Ocena spełnienia warunków określonych w pkt.4.1.2 b) wg  zasady spełnia/nie spełnia 

nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie 2 opracowanych projektów budowlanych, wykonawczych i 2 

studium wykonalności projektu odpowiadających swoim rodzajem usług stanowiących 

przedmiot zamówienia z podaniem, powierzchni opracowania, daty i miejsca wykonania . 

( Formularz Nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi wykazane w Formularzu 

Nr 4 zostały wykonane zgodnie z prawem i prawidłowo ukończone (referencje). Zamówienia 

wymienione w wykazie muszą być zakończone po 10.07.2010r. i przed 10.07.2013 r.  

4.2.4 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 c) wymagane jest:  

- dysponowanie osobami które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w zakresie: 

-  sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- sieci i instalacji sanitarnych, 

- specjalności drogowej 

 

Ocena spełnienia warunków określonych w pkt.4.2.4 wg zasady spełnia/nie  

spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów: 
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a ) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania 

Zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg 

Formularza Nr 5 SIWZ,  

b ) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia - Formularzu Nr 5 SIWZ, 

4.2.5 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 d) wymagane jest: 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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. 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, 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. 

Informacja banku lub SKOK, w których Wykonawca posiada rachunek 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 800 000PLN wystawionej nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4.3  Dokumenty przynależności do tej samej grupy kapitałowej . 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że  nie należy do grupy 

kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik Formularz Nr 7 lub Formularz Nr 7a  

 

5 KONSORCJUM 

 

5.1 Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą 

musiały spełniać następujące wymagania: 

a ) każdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki zawarte w  pkt 4.1.1 SIWZ, 
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b ) członkowie konsorcjum musza łącznie spełniać warunki określone w pkt. 4.1.2 lit. a-d 

SIWZ,  

c ) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 4.2.1 i 4.2.2 SIWZ 

dotyczące każdego partnera konsorcjum, 

d) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów, 

e)  wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 

f) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik – lider konsorcjum, 

upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo 

reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie Zamówienia; 

g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w 

całości przez lidera konsorcjum lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z 

osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 

5.2 Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 4.2.3 przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości (liczba 

zamówień) stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych 

wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Doświadczenia podwykonawców oraz 

ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki 

udziału. 

5.3 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez Zamawiającego składają 

dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane  

 

6.WARUNKI DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ROBÓT   

PODWYKONAWCOM. 

 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

2.Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców,  

musi wskazać w ofercie część zamówienia którą wykona podwykonawca.  

3.Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców,  

w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed  
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podpisaniem umowy przedłożyć umowę regulującą współpracę z podwykonawcami oraz  

dokumenty ubezpieczenia od podwykonawców potwierdzające, że podwykonawca jest  

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

7.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

7.1 Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 6.3 dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą  

faksu  (na numer wskazany w punkcie 1.3 SIWZ) i pocztą elektroniczną. Korespondencję 

uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

7.2 Środki ochrony prawnej należy składać tylko i wyłącznie pisemnie na adres wskazany w  

pkt 1.3 SIWZ. 

7.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących  

SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, najpóźniej na 2 

dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.3 SIWZ oraz przesłane do 

wszystkich uczestników, którym Zamawiający przekazał SIWZ wraz z treścią pytania, lecz 

bez identyfikacji jego źródła. 

7.4 Zamawiający może organizować zebrania Wykonawców w celu udzielenia  

wyjaśnień dotyczących SIWZ. 

7.5 Modyfikacja SIWZ: 

7.5.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie  

przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.  

7.5.2 Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie  

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.3 SIWZ oraz 

przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali 

SIWZ. 

7.5.3 W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
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 o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 

SIWZ. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.3 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do 

wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ. 

 

8.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień 

Wykonawcom jest Pan Tadeusz Lipka   

tel. (0-17) 774 56 46 fax (0-17) 773 05 90 pracownik Urzędu Gminy Mielec 

 ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec  

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z  

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. 

9.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania  

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może odmówić 

spełnienia prośby.  

 

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w  

SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem  

oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 

odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 

względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,  

komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale 

spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 

występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). 
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10.4 Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z  

instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów 

popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być 

opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

10.5  Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno  

zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków 

konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do 

zawarcia umowy). 

10.6 Oferty wariantowe i częściowe:  

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

10.7 Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi  

następujące dokumenty: 

a) Oferta sporządzona wg załączonego wzoru, 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1, 

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o 

których mowa w art. 24, ust. 1 – Formularz Nr 2, 

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

Ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

e) Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia 

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz 

Nr 3 do SIWZ 

f) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługi 

stanowiącej przedmiot zamówienia, należy przez to rozumieć – wykonanie min. 2 

opracowanych projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów robót, 

STWiORB, kosztorysów inwestorskich,  obejmujących projekty sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci energetycznej, 

infrastruktury drogowej na które uzyskano pozwolenie na budowę oraz 2 studium 

wykonalności projektu.  Teren objęty projektem budowlanym nie może być mniejszy od 

10 ha. Należy dołączyć referencje i kopie pozwoleń na budowę. Projekty muszą 

dotyczyć uzbrojenia przyszłych terenów przeznaczonych pod działalność usługowo-
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produkcyjną. W celu udokumentowania uzbrojenia terenów inwestycyjnych oraz 

wielkość ich powierzchni należy dołączyć wyciąg z dokumentacji technicznej - 

Formularz Nr 4 

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania Zamówienia, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Formularza Nr 5 SIWZ. 

Wykonawca musi dysponować osobami które posiadają uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w zakresie: 

-  sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- sieci i instalacji sanitarnych, 

- specjalności drogowej 

h) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia - Formularz Nr 5 SIWZ, 

i) Wzór Umowy - Formularz Nr 6, 

j) Formularz nr 7 lub 7a – dotyczy przynależności do grupy kapitałowej  

 

10.8  Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.  

Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że 

wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

10.9  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać  

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 

objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na ich 

ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

10.10 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób  

zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym 

opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: Przetarg na :  

,, wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

w Gminie Mielec ” 

- nie otwierać przed dniem 01.08.2013 roku, do godz. 10
00

”.  

Na wewnętrznym opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami 

telefonów i faksu Wykonawcy a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w 

opakowaniu), Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak  

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
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10.11 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się  

odpowiednio punkt 10.11 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo umieścić 

zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

10.12 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 

podmioty. 

Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, aby nie ujawniać informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej, będzie umieszczenie przez Wykonawcę dokumentów 

składających się na ofertę, a zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

odrębnej kopercie z oznaczeniem: „Dokumenty z informacjami stanowiącymi tajemnicę 

przedsiębiorstwa – nie ujawniać!”. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

11.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy  w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec w  

pokoju nr 13 (sekretariat) do godziny 10
00

 do dnia 01.08.2013 r. pod rygorem nie 

rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.2 Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300  

Mielec w pokoju nr 1 (sala posiedzeń ) o godzinie 10
00

 w dniu 01.08.2013 r. 

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.4 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawarte w ofertach. 
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12.SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

12.1 Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty: 

 łączną cenę z VAT (cyfrowo i słownie) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,    

wielkość należnego podatku od towarów i usług podana jako stawka procentowa, 

12.2 Cenę brutto należy podawać w walucie złotych (PLN), z dokładnością do jednego grosza. 

12.3 Jeżeli cena ofertowa podana liczbą nie odpowiada cenie ofertowej podanej słownie,  

Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie. 

 

13.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY 

 

13.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

 a) Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 70 pkt. 

 b) Powierzchnia terenów inwestycyjnych powyżej 10ha objętych wykonaną  

dokumentacją projektową w zakresie sieci  wod-kan, kanalizacji deszczowej, sieci 

gazowej, elektrycznej i infrastruktury drogowej, zwaną dalej „Powierzchnią 

terenów inwestycyjnych”– maksymalnie 30 pkt.  

 

13.2  Maksymalną liczbę punktów [70] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast 

pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio zmniejszoną liczbę punktów zgodnie z 

poniższym wzorem: 

  

  

                                          Cena oferowana minimalna brutto  

  CENA = --------------------------------------------------- x 70  

            Cena badanej oferty brutto   

13.3  W kryterium „ Powierzchnia terenów inwestycyjnych” Wykonawca otrzyma po 1 

pkt. za każdy 1 ha powyżej 10 ha wykonanej dokumentacji projektowej.  

Maksymalnie 30 pkt. 

 

Powierzchnią terenów inwestycyjnych = 

=(pow. wykonanych dokumentacji w ha – 10 ha) x 1 pkt. 
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Maksymalnie Wykonawca otrzyma 30pkt. 

 

13.4  Łączna wartość punktowa oferty zostanie obliczona jako suma punktów 

uzyskanych w kryterium „Cena” i „Powierzchnia terenów inwestycyjnych” 

  

14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

14.1 Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi  

pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a 

także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem. 

14.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem 

do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z punktem 14.3 SIWZ. 

14.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie 

wcześniej niż po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy. 

 

15.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

15.1 Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 

15.2    Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy zgodnie z art.148  

ust .1 pkt.1-4 

 

16.WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

 

16.1 Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 

16.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie 

Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). 

16.3 Do oferty należy załączyć wydruk Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez 

Osoby Uprawnione. 

16.4 Zamawiający dopuszcza na podstawie art.144 ust.1ustawy Pzp możliwość zmiany 

postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z §24 wzoru umowy . 
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17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 

20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

- w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

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

- w gwarancjach bankowych,  

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

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

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować 

w pok. nr.18 Urzędu Gminy  Mielec ul. Jadernych 7 ,39-300 Mielec  

2.Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

3.Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4.Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

 

Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie w trybie określonym w 
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rozdziale 2 oraz skarga w trybie określonym w rozdziale 3 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

19.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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…………………………………… 

        ( pieczęć oferenta ) 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego : 

Gmina Mielec  

Ul. Jadernych 7 

39-300 Mielec  

tel: 017 773-05-90  

2.Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

,,  Na wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

w Gminie Mielec ” 

 

3.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

 

4.Nazwa i adres Wykonawcy : 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

NIP…………………………………. REGON……………………………………. 

Osoba do kontaktów ze strony wykonawcy ………………………………………. 

Nr telefonu………………………………………………………………………… 

Fax…………………………… 

5.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  

…………………………………………………………………………………… 

cenę netto:………………………………………. zł 

słownie netto:……………………………………………………………………zł 

cena brutto z należnym podatkiem VAT…………………………………….. zł 

słownie brutto z należnym podatkiem VAT 

……………………………………………………………..........zł 

z tego: 

 ………………zł. brutto - Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w 
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Woli Mieleckiej,  

 ………………zł. brutto - Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w 

Woli Chorzelowskiej, 

 ………………zł. brutto - Studium wykonalności inwestycji uzbrojenia terenów w 

Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej,  

 ………………zł. brutto - Raport oceny oddziaływania na środowisko na 

przedsięwzięcie dotyczące uzbrojenia  terenu w Woli Mieleckiej,  

 ………………zł. brutto - Raport oceny oddziaływania na środowisko na 

przedsięwzięcie dotyczące  uzbrojenia terenu w Woli Chorzelowskiej,  

 ………………zł. brutto - Dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów w 

Woli Mieleckiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

 ………………zł. brutto - Dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów w 

Woli Chorzelowskiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

 

6.Oświadczam, że : 

- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń . 

- uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

- spełniam wymagania zawarte w art.22  ust. l   oraz nie podlegam wykluczeniu 

z postępowania w oparciu o art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r.Nr.113,poz.759 ze zm.) 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

 

7.Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 
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Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

  

………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………..  

 

 

 

………………. dnia ………………….. 

 

 

…………………….…………………………………………………… 

         (podpis osoby lub osób upoważnionych do podpisywania w imieniu 

wykonawcy) 
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FORMULARZ  Nr 1 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

                                                    W POSTĘPOWANIU 

 

 

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym 

do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

 ,,  Na wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

 w Gminie Mielec ” 

  

wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

Data: ………………………………………………. 
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                                  FORMULARZ Nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU 

NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24, UST. 1 

 

 

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym 

do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 

Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na: 

 

,,  Na wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

w Gminie Mielec ” 

 

 

 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

Data: ………………………………………………. 
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                            FORMULARZ Nr 3 

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 PKT 2  

 

Działając w imieniu ………………………………………i będąc należycie upoważnionym 

do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na :   

 ,,  Na wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

 w Gminie Mielec ” 

  

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

Data: ………………………………………………. 
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FORMULARZ Nr 4 

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH 3 LAT PRAC PROJEKTOWYCH I 

STUDIUM WYKONALNOŚCI 

 

powtórzyć tabelę w razie konieczności 

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że dokumentacja projektowa uzyskała : 

a/ decyzję o pozwoleniu na budowę 

b/ referencje. 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

Data: ………………………………………………. 

1 

Rodzaj i zakres dokumentacji 

projektowej, lokalizacja inwestycji  
 

Powierzchnia terenu objęta 

dokumentacją  projektową 

 

Okres (lata) wykonania prac 

projektowych) 

 

 
Rodzaj i zakres dokumentacji 

projektowej, lokalizacja inwestycji  

 

2 
Powierzchnia terenu objęta 

dokumentacją  projektową 

 

 
Okres (lata) wykonania prac 

projektowych) 
 

 
Tytuł studium wykonalności i  

lokalizacja projektu 

 

3 
Powierzchnia terenu objęta studium 

wykonalności projektu 

 

 
Okres (lata) wykonania studium 

wykonalności projektu 
 

 
Tytuł studium wykonalności i  

lokalizacja projektu 
 

4 
Powierzchnia terenu objęta studium 

wykonalności projektu 
 

 
Okres (lata) wykonania studium 

wykonalności projektu 
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                             FORMULARZ Nr 5 

 

  

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU        

                                                        ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Stanowisko/ 

nazwisko 

 

 

Informacja o podstawie 

do dysponowania 

osobami 

 

Kwalifikacje zawodowe : 

uprawnienia budowlane - 

rodzaj, zakres 

 

1. 

 

 

 

  

  

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Działając w imieniu ……………………………………………………………………. i będąc 

należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wskazane powyżej osoby 

posiadaj wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do projektowania bezograniczęń ww. 

branżach.  

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

Data: ………………………………………………. 
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FORMULARZ NR 6 

            Wzór umowy 

        UMOWA ………….. 

W dniu ……………………….roku pomiędzy Gminą Mielec, reprezentowaną przez: 

Kazimierza Gacka  -  Wójta Gminy Mielec 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Mielec    - Małgorzaty Cyran 

zwaną dalej „Zamawiającym" z jednej strony,  

a 

………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………...  -………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą" 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia  

………………….. roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz.759 ze zm..), zawarto umowę na 

wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Mielec 

następującej treści: 

§1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację dla 

terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec obejmującą: 

 Koncepcję zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w Woli Mieleckiej,  

 Koncepcję zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w Woli Chorzelowskiej, 

 Studium wykonalności inwestycji uzbrojenia terenów w Woli Mieleckiej i Woli 

Chorzelowskiej,  

 Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie dotyczące 

uzbrojenia  terenu w Woli Mieleckiej,  

 Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie dotyczące  

uzbrojenia terenu w Woli Chorzelowskiej,  

 Dokumentację projektową na uzbrojenie terenów w Woli Mieleckiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 
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- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

 Dokumentację projektową  na uzbrojenie terenów w Woli Chorzelowskiej 

obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w n/w ilości egzemplarzy: 

 Koncepcje zagospodarowania terenu  - po 5 egz. w formie papierowej + wersja 

elektroniczna 

 Studium wykonalności – 5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja 

elektroniczna  

 Raport oddziaływania na środowisko – 5 egzemplarzy w formiej papierowe + 

wersja elektroniczna (jeżeli wyniknie obowiązek sporządzenia raportu) 

 Projekt budowlany – 5 egzemplarzy w wersji papierowe 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

Projekt budowlany  powinien   posiadać wymagane prawem uzgodnienia 

branżowe i uzgodnienia ZUDP (kompletne projekty do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę). 

 Projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych , kosztorysy inwestorski – po 5 egzemplarzy w formie 

papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej 

            

§2 

                                             TERMIN REALIZACJI UMOWY 

  

1.Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na: 

a/ 15.12.2013 r. - Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w Woli 

Mieleckiej,  

b/ 15.12.2013 r. - Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w Woli 

Chorzelowskiej,   

c/ 15.01.2014 r. - Studium wykonalności inwestycji uzbrojenia terenów w Woli 

Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej,  

d/ 30.11.2014 r. - Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie 

dotyczące uzbrojenia  terenu w Woli Mieleckiej,  

e/ 30.11.2014 r. - Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie 

dotyczące  uzbrojenia terenu w Woli Chorzelowskiej,   

f/ 30.11.2014 r. - Dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana na uzbrojenie 

terenów w Woli Mieleckiej obejmująca: 
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- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

 30.11.2014 r. - Dokumentacja projektową na uzbrojenie terenów w Woli 

Chorzelowskiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

2. Dokumentacja projektowa określoną w pkt 1f i 1g zostanie opracowana w w/w 

terminach pod warunkiem, że Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

zostaną uchwalone w terminie do 31.05.2014 oraz wg wariantu koncepcji wybranej 

prxez Zamawiającego. 

 

 

§3 

                             HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z załączonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. nr 1 do umowy) 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

wszystkie wynikające w trakcie realizacji zmiany harmonogramu.   

3. Zamawiający ustosunkuje się do proponowanych zmian o których mowa w pkt. 2 w 

ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.  

         

                                                                        §4 

                                                         WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie WYKONAWCY   w kwocie netto: ……………  zł 

słownie: …………………………………………………………………………………. zł. 

 w kwocie brutto z należnym podatkiem VAT : ………….  zł 

 słownie: …………………………………………………………………………. Zł 

w tym: 
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 ………………zł. brutto - Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w 

Woli Mieleckiej,  

 ………………zł. brutto - Koncepcji zagospodarowania  terenu inwestycyjnego w 

Woli Chorzelowskiej, 

 ………………zł. brutto - Studium wykonalności inwestycji uzbrojenia terenów w 

Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej,  

 ………………zł. brutto - Raport oceny oddziaływania na środowisko na 

przedsięwzięcie dotyczące uzbrojenia  terenu w Woli Mieleckiej,  

 ………………zł. brutto - Raport oceny oddziaływania na środowisko na 

przedsięwzięcie dotyczące  uzbrojenia terenu w Woli Chorzelowskiej,  

 ………………zł. brutto – dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów w 

Woli Mieleckiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

 ………………zł. brutto - dokumentacja projektowa  na uzbrojenie terenów w 

Woli Chorzelowskiej obejmująca: 

- infrastrukturę drogową, 

- sieć energetyczną, 

- sieć wodociągową, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, 

- sieć teletechniczną, 

 

2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 obejmuje całość kosztów związanych z 

kompleksową realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy. 

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania usług 

dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania i z przyczyn  technicznych  lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 

wysokich kosztów lub wykonanie   zamówienia   podstawowego   jest   uzależnione   od   

wykonania   zamówienia dodatkowego; to Wykonawca wykona te usługi na dodatkowe 

zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych 

samych norm, standardów i parametrów. Zostaną one wykonane na podstawie odrębnej 

umowy. 
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5. Wykonanie usług zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego - na podstawie analizy przedstawionej przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówienia na usługi określone w pkt 4 

wyłącznie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje wszelkie zobowiązania 

ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do WYKONAWCY i może ulec zmianie jedynie   

z tytułu : 

a)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

 b) ograniczenia zakresu rzeczowego umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO do czego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo . 

 c) zmian wprowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

    §5  

                                        ROZLICZENIA l PŁATNOŚCI 

 

1. Rozliczanie zrealizowanej usługi nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi po 

wykonaniu poszczególnych opracowań lub dokumentacji objętych niniejszą umową.  

2.   Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru  opracowania lub 

dokumentacji potwierdzony  przez przedstawiciela Zamawiającego.  

3.        Wykonawca wystawi faktury VAT na Zamawiającego - Gminę Mielec 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku Vat  

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za otrzymane prawidłowo 

wystawione  faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia 

wraz kompletem dokumentów rozliczeniowych. 

6. Za dzień realizacji zobowiązania Strony zgodnie ustalają dzień przekazania bankowi, 

w którym konto ma Zamawiający, polecenia przelewu odpowiedniej kwoty na rzecz 

Wykonawcy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji usługi bez zwiększenia 

pierwotnego zakresu rzeczowego Wykonawca nie będzie otrzymywał dodatkowego 

wynagrodzenia. 

§6 

                                                      ZAWIADOMIENIA 
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1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w 

związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez 

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane 

osobiście, przesyłane kurierem,  listem lub pocztą elektroniczną. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. 

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca 

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie 

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni 

znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 

 

§7 

                                                     OBOWIĄZKI  STRON 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie posiadanych dokumentów i informacji dotyczących terenów 

inwestycyjnych oraz ścisła współpraca z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy 

b) zapłata za wykonaną i odebraną  usługę, 

c) zapewnienie prawa do dysponowania nieruchomościami osób prawnych i fizycznych 

dla lokalizacji sieci uzbrojenia i obiektu z nimi związanego poza terenami stref Woli 

Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej na cele budowlane , w tym także dla lokalizacji 

sieci  na cele budowlane 

d) zamawiający uzgodni z Wykonawcą przewidywane rodzaje prowadzonej działalności 

gospodarczej z uwzględnieniem poziomu zatrudnienia i skali produkcji i usług. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 WYKONAWCA zobowiązuje się  

a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego; 

b) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i oraz wskazówkami 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

 WYKONAWCA ma obowiązek na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przedstawić 

proponowane rozwiązania zagospodarowania terenów inwestycyjnych i rozwiązania  

techniczne dotyczące uzbrojenia terenu do akceptacji oraz  stan zaawansowania prac 

projektowych.  
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 WYKONAWCA zobowiązuje się do uwzględnienia sugestii i proponowanych 

rozwiązań technicznych dotyczących zagospodarowania terenów zgłoszonych przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nie później niż: 

-  na miesiąc przed terminem wykonania koncepcji zagospodarowania 

- trzech miesięcy przed terminem opracowania projektów technicznych 

dotyczących infrastruktury technicznej  

 Wykonawca zapewnieni na czas trwania umowy osób posiadających uprawnienia 

projektowe które zostały wskazane w ofercie, a w przypadku konieczności zmiany 

którejkolwiek osoby – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym. Wykonawca 

informować będzie  Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość usługi lub termin zakończenia.  

 

§8 

                                     PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający wyznacza do kontaktów : 

Pan …………………………………….  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 o dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

 

 

§9 

 PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

 

1.        Wykonawca ustanawia   …………………………………….. do kontaktów z 

Zamawiającym. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu 

zmiany Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

 

§10 

KARY UMOWNE l ODSZKODOWANIA 
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1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy w 

wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za 

każdy dzień opóźnienia, 

b)          za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  0,03%, 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony 

od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 9 na usunięcie wad,

  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

2.Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu: 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy. 

3.Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości z kolejnych 

wystawianych przez wykonawcę faktur. W przypadku nie wystawienia faktur, zapłata kar 

umownych  nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez wykonawcę noty obciążeniowej. 

 

 

§11 

                                         WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i 

żądać ich usunięcia. 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

-jeżeli umożliwiają one wykorzystanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej i 

technicznej, 
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-jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi. 

2.Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 

§12  

           ODBIÓR USŁUGI 

 

1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane poszczególne części zamówienia do 

weryfikacji  w terminach określonych w § 2 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania poszczególnych części zamówienia 

dokona komisyjnego odbioru z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. 

3.Zamawiający ma prawo odmówić lub wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie 

wykonał przedmiotu umowy w całości lub stwierdził wady dokumentacji 

4.Strony postanawiają że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony 

postanowią inaczej. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio części 

zamówienia jako wadliwych.  

6.Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 4 na usunięcie stwierdzonych w tej 

dacie wad. 

10.Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach 

poszczególnych części zamówienia i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg 

terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których 

mowa w § 17 ust. 4. 

 

§13 

                                               ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
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a)   Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia  w terminie 14 dni od daty podpisania 

umowy 

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie 

żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

c) Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny z 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

e) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

otwarcia postępowania likwidacyjnego. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w 

 ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru zakresu przerwanych 

prac projektowych, 

b) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt a) Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz  

z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji 

prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 

określonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat 

(poniesionej szkody) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

§14 

SKŁADNIKI UMOWY 
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1.Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) OFERTA - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu, 

b) SIWZ  

2.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści dokumentów wskazanych w 

ust. 1, Zamawiający przyjmie - jako integralne składniki podpisanej umowy - dokumenty, 

których treść zostanie ostatecznie wyjaśniona lub skorygowana przed podpisaniem umowy. 

§15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,tj. kwotę …………………….  

(słownie: ……………………………………………………………………………. ). 

2.W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał w/w zabezpieczenie w formie  

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

3.Strony postanawiają że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30 % wniesionego 

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  

4.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

a) Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 

 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 póz. 177  

z późniejszymi zmianami), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym). 

b) Kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia,, która 

pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń dotyczących usuwania ewentualnych wad 

i usterek w okresie rękojmi, zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady (art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp). 

c) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 4 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

wad stwierdzonych w trakcie okresu rękojmi. 

d) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5 ustawy  Pzp). 

e)    Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być 

dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych: 

• W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp). 

• Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez 

zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp). 

§16 

                                            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2.Na podstawie art.144 ust.1 Pzp  dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 

a) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że: 

- zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych, których wykonanie w sposób 

obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, 

- zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie 

planowania zamówienia danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, 

b) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod 

warunkiem, że: 

- z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia  okoliczności 

Wykonawca nie wykona pewnego zakresu rzeczowego i  nie wpłynie to na jakość przedmiotu 

umowy, 

3.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić uprawnień ani 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 póz. 

1118, z późn. zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

5.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sad właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6.Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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ZAMAWIAJĄCY:                                 WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

…………………………….. 

 FORMULARZ   Nr 7 

(nazwa i adres wykonawcy)   
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Składając ofertę w przetargu na realizację zamówienia pn. 

 ,,  Na wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

 w Gminie Mielec ” 

  

oraz działając w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

w nawiązaniu do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

 (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

oświadczam(y), że należymy do grupy kapitałowej            

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

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

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

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

3. .……………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj powiązań występujących w grupie kapitałowej miedzy podmiotami wymienionymi 

powyżej: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

(opisać powiązania) 

 

……………………………..   

(miejscowość data)   

 

 

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

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                      

FORMULARZ    Nr 7 a 
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……………………………..   

(nazwa i adres wykonawcy)   

 

 

Składając ofertę w przetargu na realizację zamówienia pn. 

 

 ,,  Na wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

 w Gminie Mielec ” 

  

oraz działając w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

  

oświadczam(y), że 

 

nie należę(my) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   

(miejscowość data)   

 

 

 

 

 

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

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 


