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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

33 – 300 Nowy Sącz 

tel. 18 442 79 67, faks 18 442 79 67 wew. 110 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.mzd.nowysacz.pl;  

e – mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl  

Adres platformy za pośrednictwem której następuje składanie ofert: 

https://platformazakupowa.pl/ 

 

II. Tryb udzielenie zamówienia. 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Wartość 

zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP. 

Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość 

unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zaprojektowanych robót 

budowlanych, w zakresie opracowania: 

− projektu zagospodarowania terenu 

− projektu architektoniczno-budowlanego 

− projektu technicznego  

− kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót 

− STWiORB 

− dokumentacji geotechnicznej (uszczegółowionej) 

− mapy DCP 

− podziałów działek 

− wszelkich kosztów administracyjnych (decyzje, wypisy, warunki, 

uzgodnienia etc.) 

− projektów branż: drogowej, sanitarnej, mostowej, telekomunikacyjnej, 

elektrycznej, oświetlenia drogowego, konstrukcyjnej, rozbiórek, zieleni oraz 

innych niezbędnych 

− opracowania związane: operaty wodnoprawne, projekty stałej organizacji 

ruchu, ewentualne wystąpienia o odstępstwa, opracowania hydrologiczne 

oraz inne niezbędne. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

− długość odcinka objętego dokumentacją wynosi: 1,9 km; 
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− projekt nowej geometrii drogi w dostosowaniu do obowiązujących 

przepisów (dla drogi klasy GP) i w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

ruchu wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi w zakresie elementów korony 

drogi; 

− zaprojektowanie obiektów inżynierskich (mostów, przepustów, muru 

oporowego) nad istniejącymi ciekami (rz. Łubinka, rz. Kamienica, rowy); 

obiektu estakadowego nad ul.Długoszowskiego, wiaduktu nad ul.Jamnicką; 

− zaprojektowanie zmian geometrii w istniejącym układzie komunikacyjnym w 

celu powiązania go z projektowana drogą klasy GP; 

− zaprojektowanie chodników i ścieżek rowerowych w obszarze inwestycji; 

− zaprojektowanie dróg serwisowych pozwalających na skomunikowanie 

obszaru przyległego do projektowanego pasa drogowego; 

− zaprojektowanie systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej) na 

opracowanym odcinku drogi; 

− zaprojektowanie oświetlenia projektowanej drogi; 

− zaprojektowanie obiektów inżynierskich (przepustów) nad istniejącymi 

ciekami; 

− zaprojektowanie obiektów inżynierskich- ekranów akustycznych; 

− zaprojektowanie usunięcia kolizji z infrastrukturą niedrogową. 

Kategoria obiektu budowlanego: 

kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV – elementy dróg 

publicznych, kategoria XXVI – sieci infrastrukturalne, kategoria XXX – obiekty 

służące do korzystania z zasobów wodnych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID i innych decyzji 

administracyjnych, w tym opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji 

zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o braku 

sprzeciwów lub wniesionych odwołań od wydanych decyzji i zgłoszeń. Uzyskane 

decyzje muszą być ostateczne. 

Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia oraz posiada projekt koncepcyjny opracowany 

przez Biuro Projektowe „D-9” z Warszawy. 

 

Ponadto Projektant zobowiązany jest do współpracy w zakresie udzielania 

odpowiedzi na pytania Wykonawców startujących w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

W przypadku stwierdzenia, że nie ma możliwości dostosowania dokumentacji 

projektowej do wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie 

zadania, Projektant będzie zobowiązany do zmiany decyzji środowiskowej. 

 

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej, tj.: 
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➢ Wymagania dla projektowania 

 

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za 

wady i gwarancji jakości – nadzór autorski dla robót objętych kompletną 

dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru 

Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych 

realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy do dnia upływu 

okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu  

o przedmiot Umowy. Szacuje się, iż okres trwania robót budowlanych będzie 

trwał 24 miesięcy a okres rękojmi za wady wynosić będzie od 60 do 120 

miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia 

i otrzymanego wynagrodzenia do min. 10 pobytów na budowie na wezwanie 

Zamawiającego.  

3. Wykonanie robót projektowych przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1333)  oraz z wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - 

budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Dokumentację projektową należy wykonać na 

mapie do celów projektowych, w zakresie wszystkich branż w formie tradycyjnej 

oraz w formie cyfrowej, zawierającej całość opracowania, zarówno  tekstowego  

jak  i rysunkowego i  w  liczbie  egzemplarzy - zgodnie z  SWZ oraz Wymogami 

dla projektowania. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane 

decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym przygotować niezbędne 

materiały  i dane do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę oraz uzyskać stosowne decyzje 

administracyjne pozwalające na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o 

wykonaną dokumentację projektową, a także modyfikować i uzupełniać 

wykonane opracowania w przypadku zajścia takiej potrzeby. 

5. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wskazuje, że 

wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, 

które wykonywać będą bezpośrednio czynności w ilości niezbędnej dla 

wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile 

czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

6. Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Miejski Zarząd Dróg w Nowym 

Sączu, zatem wszelkie pozwolenia i inne elementy formalno – prawne należy 

uzyskiwać na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Wszelkie opłaty 
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i koszty związane z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii ponosi 

Wykonawca. Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba 

egzemplarzy materiałów, będących załącznikami do wniosków o ich wydanie, 

muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami organów/podmiotów,  

w dniu ich złożenia do właściwych organów/podmiotów oraz uzgodniona  

z Zamawiającym. 

7. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący 

i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę (na własny 

koszt) wizji lokalnej w terenie. 

9. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela gwarancji oraz 

rękojmi na okres 36 miesięcy. 

10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

71320000 - 7: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

71248000 - 8:  nadzór nad projektem i dokumentacją. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa  

w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych 

robót budowlanych. Całkowita wartość tego zamówienia wynosi 50 000,00 zł. 

12. Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie 

udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że: 

1) Na dzień udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2, wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia 

podstawowego; 

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 108 ust.1 oraz art. 

109 ust.1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r., w tym wykonanie kompletnej 

dokumentacji geotechnicznej i geodezyjnej do dnia 15.12.2021r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że 

wykonawca: 

➢ posiada środki lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą 

niż 300.000,00 zł; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że 

wykonawca: 
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➢ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą 

na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej 

budowy/przebudowy/rozbudowy/odbudowy drogi publicznej  

o klasie Z lub wyższej i długości co najmniej 1000 metrów oraz 

wartości zaprojektowanych robót budowlanych  min.  

1 000 000,00 zł. brutto w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2020r. poz.1333) i Rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U 

z 2016r. poz. 124). Usługa musi być zakończona i poparta 

uzyskaniem stosownej ostatecznej decyzji administracyjnej 

(pozwolenia na budowę/ZRID). 

➢ przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:  

• projektant – osoba posiadająca wymagane przez 

prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności drogowej oraz 

legitymującym się dokumentami potwierdzającymi 

przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego Zamawiający dopuszcza kwalifikacje 

równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333). 

• projektant – osoba posiadająca wymagane przez 

prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności mostowej oraz 

legitymującym się dokumentami potwierdzającymi 

przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje 

równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333). 

• projektant – osoba posiadająca wymagane przez 

prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

legitymującym się dokumentami potwierdzającymi 

przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje 
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równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333). 

• projektant – osoba posiadająca wymagane przez 

prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych oraz legitymującym się 

dokumentami potwierdzającymi przynależność do 

właściwej izby samorządu zawodowego Zamawiający 

dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w 

innych państwach na zasadach określonych w art. 12a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2020r poz. 1333). 

• projektant – osoba posiadająca wymagane przez 

prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz 

legitymującym się dokumentami potwierdzającymi 

przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje 

równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333). 

• projektant – osoba posiadająca wymagane przez 

prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi 

przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje 

równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333). 

 

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji 

wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, 

czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
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pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Wykonawca, 

który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub 

zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 

zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca 

nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień w zakresie 

poszczególnych branż przez jedną osobę. 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

1. Oprócz okoliczności wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy PZP, z postępowania 

o udzielenie zamówienia również wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 

1-5, 7-10 ustawy PZP t.j.: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 

socjalnego lub prawa pracy: 
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a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo 

przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII ustawy z dnia 6 

stycznia 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1444 z późn zm.) 

lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII ustawy Kodeks karny lub 

za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

b)  będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 

jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny, 

c)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną  

o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, 

prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie,  

o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;  

4) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych dowodów; 

6) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

7) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych  

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?cm=DOCUMENT


 

K.P.  str. 11 

 

Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – 
opracowanie dokumentacji projektowej 

Znak sprawy 
271.2.16.2021 

8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP, jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 

ust. 2 ustawy PZP. 

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa 

w art. 110 ust. 2 ustawy PZP są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 

przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.111 ustawy PZP. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu orz brak podstaw do wykluczenia. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu, zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 

ustawy PZP: 

1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności: 

a) oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub 

uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania 

warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (zał. nr 6); 

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie 
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niższą od 300 000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 3 

miesiące przed jej złożeniem; 

3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  

a) wykaz usług, zgodnych z warunkiem udziału  

w postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4, z załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli  z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty; 

b) wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy 

realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 5, 

 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 

ustawy PZP: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  

i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego 

oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,  

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności; 

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym 

podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4, w zakresie 

dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a, lit.b w zakresie 

dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, 

pkt 3,w zakresie dotyczącym skazania za przestępstwo lub ukarania za 

wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, 5-10 ustawy PZP 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 

pkt 4 w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, pkt 5  

w zakresie dotyczącym zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 

1 w zakresie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków  

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.  

o podatkach i opłatach lokalnych, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie dotyczącym 

ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia 

wolności lub karę grzywny, pkt 3, 5, i 7-10 ustawy PZP stanowiącym zał. 

nr 6 do SWZ. 

6) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, 

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej stanowiące zał. nr 7 do SWZ. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w ust.2 pkt 4 

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w odpowiednim 

zakresie. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.; 

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust.2 pkt 1, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 

2 pkt 2 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub  

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 

nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
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powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale VII SWZ 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie, który stanowi załącznik 

nr 2 do SWZ oraz oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI i VII, w 

sposób i w trybie tam określonym. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy. Są oni zobowiązani do powołania reprezentującego ich pełnomocnika. 

12. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. o sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego 

lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

14. Dokumenty składające się na ofertę, muszą zostać podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym 

składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń 

między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w 

ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 

środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności  

w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują 
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1) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl 

2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 – 300 Nowy Sącz 

(/MZD/SkrytkaESP). 

3) poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl 

4. Ofertę wraz z załącznikami, których Zamawiający wymaga do dołączenia do 

oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

www.platformazakupowa.pl 

5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo 

adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało mu doręczone 

w momencie jego przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych, 

w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że 

wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony 

powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzyma. 

6. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się ze strony Zamawiającego są: 

1) Konrad Poręba 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Przystępując do przedmiotowego postępowania wykonawca zobowiązany 

jest do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć 

tysięcy złotych, 00/100) 

2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego 

nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192 z podaniem w tytule wpłaty „Budowa 

ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy 

Wschodniej – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” Za 

termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na rachunku 

zamawiającego. 

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja 

obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 

mailto:sekretariat@mzd.nowysacz.pl
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gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Wadium będzie realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP. 

X. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. tj. do dnia 18 czerwca 

2021r.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; 

2) oświadczenie dot. zakresu zamówienia, który wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru.  

5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie, 

należy ustanowić pełnomocnika. 

6. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania 
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wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę powinien być czytelny. 

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. W przypadku rozbieżnego zapisu informacji wyrażonych cyfrowo  

i słownie, zamawiający jako prawidłowe przyjmie zapisy słowne. 

12. Strony oferty należy ponumerować. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty do zamawiającego. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.05.2021r. godz. 8:00. 

2. Sposób składania ofert: www.platformazakupowa.pl 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2021r. o godz. 8:05 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert 

zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach; 

3) kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podstawą skalkulowania ceny w ofercie jest zakres zamówienia wskazany  

w rozdziale III SWZ. 

2. W ofercie należy wskazać cenę ryczałtową, zawierającą wszystkie koszty, 

niezbędne do zrealizowana zamówienia. 
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3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy, niezbędne do 

zrealizowana zamówienia (m.in. koszty materiałów, koszty pracowników, 

podatki, składki i inne opłaty, itp.). 

4. Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Zaoferowana cena będzie niezmienna. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz 

ich wagi i sposób oceny ofert. 

1. W celu wyboru najkorzystniejsze oferty, zamawiający będzie się kierował 

kryteriami oceny ofert: 

1) cena – 60% 

2) doświadczenie projektanta branży drogowej  – 20% 

3) doświadczenie projektanta w specjalności mostowej – 20 % 

 

2. W celu oceny ofert, zamawiający przyzna punkty wg następujących formuł: 

 

1) dla ceny: KC = (Cmin / Cobl)*60 

gdzie: 

KC – obliczana wartość punktowa oferty w kryterium ceny; 

Cmin  – najniższa cena spośród złożonych ofert; 

Cobl  – cena oferty obliczanej; 

 

2) dla doświadczenia projektanta w specjalności drogowej: 

 

Ocena ofert pod względem kryterium doświadczenia w pełnieniu funkcji 

projektanta w specjalności drogowej polegającym na opracowaniu 

dokumentacji projektowej dotyczącej 

budowy/przebudowy/rozbudowy/odbudowy drogi publicznej o klasie Z lub 

wyższej i długości co najmniej 1000 metrów oraz wartości zaprojektowanych 

robót budowlanych  min. 1 000 000,00 zł. brutto w rozumieniu ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1333) i 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U z 2016r. poz. 124). Usługa musi być zakończona i poparta 

uzyskaniem stosownej ostatecznej decyzji administracyjnej (pozwolenia na 

budowę/ZRID). 
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Bez wskazanego powyżej doświadczenia wykonawca otrzyma liczbę punktów 

KPBD = 0 pkt. 

Z doświadczeniem zdobytym na 1 inwestycji wykonawca otrzyma liczbę 

punktów KPBD  = 5 pkt. 

Z doświadczeniem zdobytym na 2 inwestycjach wykonawca otrzyma liczbę 

punktów KPBD  = 10 pkt. 

Z doświadczeniem zdobytym na 3 inwestycjach wykonawca otrzyma liczbę 

punktów KPBD  = 15 pkt. 

Z doświadczeniem zdobytym na 4 i więcej inwestycjach wykonawca otrzyma 

liczbę punktów KPBD  = 20 pkt. 

 

3) dla doświadczenia projektanta w specjalności mostowej: 

 

Ocena ofert pod względem kryterium doświadczenia w pełnieniu funkcji 

projektanta specjalności mostowej polegającym na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy/odbudowy 

mostu/przepustu/wiaduktu/estakady w ciągu drogi publicznej o klasie Z lub 

wyższej i długości co najmniej 200 metrów oraz wartości zaprojektowanych 

robót budowlanych  min. 1 000 000,00 zł. brutto w rozumieniu ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1333) i 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U z 2016r. poz. 124). Usługa musi być zakończona i poparta 

uzyskaniem stosownej ostatecznej decyzji administracyjnej (pozwolenia na 

budowę/ZRID). 

 

Bez wskazanego powyżej doświadczenia wykonawca otrzyma liczbę punktów 

KPBM = 0 pkt. 

Z doświadczeniem zdobytym na 1 inwestycji wykonawca otrzyma liczbę 

punktów KPBM  = 5 pkt. 

Z doświadczeniem zdobytym na 2 inwestycjach wykonawca otrzyma liczbę 

punktów KPBM  = 10 pkt. 

Z doświadczeniem zdobytym na 3 inwestycjach wykonawca otrzyma liczbę 

punktów KPBM  = 15 pkt. 

Z doświadczeniem zdobytym na 4 i więcej inwestycjach wykonawca otrzyma 

liczbę punktów KPBM  = 20 pkt. 



 

K.P.  str. 21 

 

Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – 
opracowanie dokumentacji projektowej 

Znak sprawy 
271.2.16.2021 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą, 

sumaryczną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, wg wzoru: 

 

WC = KC + KPBD + KPBM  

 

 

gdzie: 

WC sumaryczna liczba zdobytych punktów ocenianej oferty; 

KC liczba uzyskanych punktów w kryterium ceny; 

KPBD liczba uzyskanych punktów w kryterium doświadczenia 

projektanta specjalności drogowej; 

KPBM liczba uzyskanych punktów w kryterium doświadczenia 

projektanta w specjalności mostowej; 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże wykonawcom 

składającym oferty w postępowaniu, zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie 

zamawiającego bądź w Ratuszu Miejskim ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.  

O terminie zawarcia umowy zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę, 

zgodnie z rozdziałem VII SWZ 

3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny brutto wybranej oferty. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązane kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach,  

o których mowa w art. 450 ust.1 pkt 2 ustawy PZP. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na 

rachunek bankowy zamawiającego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192   

z podaniem w tytule wpłaty „Zabezpieczenie umowy – „Budowa ulicy 

łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej 

– etap II – opracowanie dokumentacji projektowej”. 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust.1 pkt 1 

ustawy PZP. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy. 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania. 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 469 pkt 15 ustawy PZP. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści 

SWZ na stronie internetowej.  
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1) Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przekazania informacji  

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej oraz  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy PZP., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XIX. Opis części zamówienia. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 

2. Powody niedokonania podziału – podzielenie na części groziłoby nadmiernymi 

trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia a także potrzebą 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia na ograniczonym terenie. 

XX. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 ustawy PZP. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, które zostały przewidziane  

w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego 
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przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 

obliczaniu wartości zamówienia podstawowego i wynosi 50 000,00 zł. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie udzielone wykonawcy 

zamówienia podstawowego pod warunkiem, że: 

1) na dzień udzielenia zmówienia, wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego; 

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 108 ust. 1 i 2 oraz  

art. 109 ust.1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP. 

XXII. Realizacja wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, 

o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP oraz uprawnienia zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania tych wymagań. 

1. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiający wskazuje, że 

wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące 

w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać 

będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, w ilości 

niezbędnej dla wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu 

pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób 

kierujących robotami budowlanymi. 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje 

możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów  

 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

XXIII. Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami. 

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy 

PZP. 
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2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku 

zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o wykonawcach: 

a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji 

b) których oferty zostały odrzucone,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób 

prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą 

prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez 

zgody drugiej strony ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych 

z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i 

przed ich ujawnieniem 

5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami Zamawiający informuje 

o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert 

dodatkowych. 

6. Zaproszenie do złożenia ofert będzie zawierać co najmniej: 

a) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania; 

b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w 

jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w 

zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert 

wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. 

8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówienie. 

9. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę 

dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego  

z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 

Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów 

oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona 

w odpowiedzi na ogłoszeniu o zamówieniu podlega odrzuceniu. 

XXIV. Wymagania dotyczące podwykonawców. 

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał część zamówienia, której 

wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom wraz z podaniem nazw 

podwykonawców (jeżeli są znane), zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 



 

K.P.  str. 26 

 

Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – 
opracowanie dokumentacji projektowej 

Znak sprawy 
271.2.16.2021 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP 

stosuje się odpowiednio. 

3. Zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

badania czy wobec podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniający 

zasoby nie zachodzą podstawy do wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy 

PZP oraz at. 109 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-10 ustawy PZP. 

XXV. Klauzula informacyjna wynikający z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego 

Zarządu Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba reprezentująca 

Miejski Zarząd Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22, kontakt: adres e-

mail:iod@mzdnowysacz.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej 

„ustawa PZP”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
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a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych; 

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa  

w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

XXVI. Załączniki. 

1. Formularz ofertowy; 

2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

3. Oświadczenie dot. zakresu zamówienia, który wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcom; 

4. Wykaz usług; 

5. Wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji 

zamówienia; 

6. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

wstępnym w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

7. Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 

8. Wzór umowy; 

9. Oświadczenie podwykonawcy; 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

……………………… 
(nr telefonu i faksu) 

……………………… 
(NIP i REGON/PESEL) 

 

 

 

Formularz ofertowy 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Budowa 

ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej 

– etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia, na warunkach: 

 

1. Cena oferty: 

1) Netto: ……………… zł (słownie: ………………………) 

2) VAT w wysokości ……%, tj., ……… zł; 

3) Brutto: …………… zł (słownie: ………………………) 

 

 

2. Osoba pełniąca role projektanta branży drogowej :  

 

L.p. Imię i 

nazwisko 

Funkcja 

pełniona na 

inwestycji 

Nazwa inwestycji Wartość 

inwestycji 

Data 

uzyskaniem 

stosownej 

ostatecznej 

decyzji 

Nazwa inwestora 



 

K.P.  str. 29 

 

Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – 
opracowanie dokumentacji projektowej 

Znak sprawy 
271.2.16.2021 

administracyj

nej  

       

       

 

3. Osoba pełniąca role projektanta branży mostowej :  

 

L.p. Imię i 

nazwisko 

Funkcja 

pełniona na 

inwestycji 

Nazwa inwestycji Wartość 

inwestycji 

Data 

uzyskaniem 

stosownej 

ostatecznej 

decyzji 

administracyj

nej  

Nazwa inwestora 

       

       

 

 

4. Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego1: 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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TAK    NIE 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego 

Wartość 

  

  

 

Oświadczam, że: 

4) Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami 

SWZ oraz złożonej oferty; 

5) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi zgodnie  

z warunkami SWZ oraz złożonej oferty; 

6) Zapoznałem się z warunkami SWZ oraz ewentualnymi jego modyfikacjami i 

nie wnoszę żadnych zastrzeżeń; 

7) Do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia uzyskałem 

wszystkie niezbędne informacje; 

8) Akceptuję wzór umowy; 

9) Jestem związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert; 

10) W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11) Adres poczty e-mail Gwaranta do zwrotu wadium wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu…………………………………@…………………… 

/jeśli dotyczy/. 

12) Do przesyłania informacji i oświadczeń drogą elektroniczną podaję adres  

e – mail: ………………………………@………………………………………… 

Złożona oferta liczy …… kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
     (Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy)  
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Załącznik nr 2 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie wstępne wykonawcy 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Budowa 

ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej 

– etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” oświadczam, że jako 

wykonawca: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 109 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-10 

ustawy PZP. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 

pkt. 1-5 i 7-10 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy PZP podjąłem następujące 

środki naprawcze:…………………………………………………………………………….. 

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

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 
………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
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cd. zał. nr 2 

Oświadczenie dotyczące podmiotu,  

na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

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

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 
 
 
………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy nie będącego podmiotem,  

na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.:……………………………………….……………………… 

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 
 
 
………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
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cd. zał. nr 2 

 
……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie wstępne wykonawcy 

 

 

Dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Budowa 

ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej 

– etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” oświadczam, że jako 

wykonawca: 

3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego  

w rozdziale V SWZ. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

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

przez zamawiającego w rozdziale V SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcom 

dla realizacji zamówienia publicznego pt.: „Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z 

Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – opracowanie 

dokumentacji projektowej” 

 

 

Zakres powierzanego 

zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

Adres podwykonawcy 

   

   

   

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

Wykaz usług,  

wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: 

„Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy 

Wschodniej – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” 

 

Rodzaj 

wykonanych robót 

Wartość robót  

[zł] 

Data wykonanych 

robót 

Miejsce 

wykonania robót 

Podmiot, na rzecz 

którego roboty 

zostały wykonane 

     

     

     

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
    (Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

Wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji 

zamówienia  

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Budowa ulicy 

łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – 

etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” 

 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe i 

posiadane 

uprawnienia 

Doświadczenie 

zawodowe 
Wykształcenie 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

osobami 

     

     

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udział w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Budowa 

ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej 

– etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” oświadczam, że jako 

wykonawca spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w SWZ, dotyczące: 

1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia 

zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, pkt 5  

w zakresie dotyczącym zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 

celu zakłócenie konkurencji, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 w zakresie naruszenia 

obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, pkt 2 lit.a, lit. b 

w zakresie dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 

ograniczenia wolności lub karę grzywny, pkt 3, 5, i 7-10 ustawy PZP 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
    (Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej,  

składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U 2019, poz. 1843). 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Budowa 

ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej 

– etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” oświadczam, że jako 

wykonawca przynależę/nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, zakresie art. 

108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

 
 Niewłaściwe skreślić. Uwaga!!! W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

Umowa nr 272.2…2021 

 

Zawarta w dniu ………...2021r. w Nowym Sączu, w wyniku wyboru oferty, dokonanego  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na zadanie pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego 

– budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” 

pomiędzy: 

 

Miastem Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33 – 300 Nowy Sącz 

 

NIP: 7343507021    REGON: 491893167 

 

zwany dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. p. Ludomira Handzla – Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

przy kontrasygnacie 

2. p. Renaty Serugi – Tokarz – Skarbniczki Miasta Nowego Sącza 

 

a 

……………………………………………………………………………………… 

 

NIP:       REGON:  

 

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez 

…………………została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do opracowania 

dokumentacji projektowej dot. budowy ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – 

budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID i innych decyzji 

administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót 

budowlanych wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwów lub wniesionych odwołań od 

wydanych decyzji i zgłoszeń. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne 

3.  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady  

i gwarancji jakości – nadzór autorski dla robót objętych kompletną dokumentacją 

projektową. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia i 

otrzymanego  wynagrodzenia do min. 10 pobytów na budowie na wezwanie 

Zamawiającego. 

4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania odpowiedzi na pytania 

wykonawców robót, udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących 

opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji 

(poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność 

wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i  
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udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót 

budowlanych dla przedsięwzięcia wskazanego w ust. 1, aż do czasu wyłonienia 

wykonawcy robót.  

5.  Zgodnie z dyspozycją art. 95 ustawy  Prawo zamówień publicznych zamawiający wskazuje, 

że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o 

pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 

bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio 

czynności związane  z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania 

przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez 

osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz 

wystarczającymi  środkami technicznymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz, 

że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. 

7.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

przetargową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 

terminie w niej uzgodnionym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w 

okresie rękojmi za wady fizyczne. 

 

 

§ 2                                        

1. Termin rozpoczęcia prac projektowych: od dnia zawarcia umowy. W ciągu 14 dni od 

podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

harmonogramu wykonywanych prac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 

31.12.2022r., w tym na wykonanie kompletnej dokumentacji geotechnicznej i geodezyjnej 

do dnia 15.12.2021r. 

3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia Zamawiającego o każdym zagrożeniu 

terminowego wykonania umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania 

umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu 

niniejszej umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych 

realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. 

5. Szacuje się, iż okres trwania robót budowlanych będzie trwał 24 miesięcy a okres rękojmi 

za wady wynosić będzie od 60 do 120 miesięcy. 

6. Okresy zawarte w ust. 5 są okresami szacunkowymi i zależą od okresów trwania 

procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany 

będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  

w kwocie brutto …………….. zł (słownie zł: ……………………… złotych ……/100). 

2. Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT końcową wystawioną      

w oparciu o protokół odbioru końcowego. 

3. Dopuszcza się płatności częściowe na podstawie faktur częściowych VAT w oparciu              

o protokół odbioru częściowego dot. odbioru dokumentacji geologicznej.  Wysokość 
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płatności częściowych nie jest limitowana  z tym,  iż faktura końcowa VAT nie może być 

niższa niż  30 % wynagrodzenia brutto. 

4. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił ryzyko wynagrodzenia oraz wszelkie 

koszty  wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i 

szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, podziału 

działek, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania 

przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest 

sporządzenie protokołu odbioru. 

6. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktury 

VAT końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu prac objętych 

Przedmiotem Umowy, potwierdzonych uzgodnionym przez strony umowy, protokołem 

odbioru końcowego.  

7. Fakturę należy wystawić na: 

                   Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP 734-350-70-21,  

                   natomiast odbiorcą i płatnikiem faktury będzie: 

   Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu   ul. Wyspiańskiego 22 33-300 Nowy Sącz. 

8. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w terminie 30 dni 

od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w sekretariacie Miejskiego Zarządu 

Dróg, na podany przez Wykonawcę w fakturze numer rachunku bankowego. 

9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto przedstawione w ust. 1 uwzględnia 

wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty 

związane wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

     §4 

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki 

sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem 

zawieszenia. 

 

                                                                       §5 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej określonej w § 4 ust. 1 umowy  tj. ………….. zł 

(…………….. złotych …./100) w formie …………………………. 

2. Zamawiający, zwraca zabezpieczenie w wysokości 70%, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, przyjętej przez 

Zamawiającego jako należycie wykonaną wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwów lub 

wniesionych odwołań od wydanych decyzji i zgłoszeń. Uzyskane decyzje muszą być 

ostateczne. 

 

        §6 

1. Zamawiający wyznacza………………………….jako koordynatora prac w zakresie 

realizacji obowiązków umownych. 
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2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony 

Wykonawcy jest …………………. . 

 

                                                                       §7 

1. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że jest ona wykonana 

zgodnie z umową i ofertą, z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

jakiemu ma służyć. 

2. Wykonawca udziela rękojmi Zamawiającemu na wykonanie dokumentacji projektowej na 

okres od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego do zakończenia okresu rękojmi 

na wykonane roboty budowlane, przewidziane w projekcie. W okresie rękojmi Wykonawca 

jest zobowiązany do wprowadzenia ewentualnych zmian, korekt i poprawek w zakresie 

wymagań określonych w dokumentacji projektowej. 

3. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich usterek  i 

braków, które ujawnią się w okresie rękojmi i które wynikają: 

a)z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub 

jego części, 

b)z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy projektu a 

ujawnionego w czasie jego realizacji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w 

§12 ust. 4, jeżeli złożył reklamację dotyczącą dokumentacji projektowej przed upływem tego 

terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek lub braków w dokumentacji ujawnionych w okresie 

rękojmi wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i zawodową za ewentualne 

negatywne skutki dotyczące robót budowlanych zrealizowanych na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

7. Do dnia 15.12.2021r. Wykonawca przekazuje kompletną dokumentację geologiczną. 

Stosuje się odpowiednio ust. 9,10,11,12,14 niniejszego paragrafu w stosunku do części 

przedmiotu zamówienia. W razie braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, wystawia on 

protokół częściowego odbioru prac, który stanowi podstawę do częściowej wypłaty 

wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia częściowej faktury. 

8. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz z 

uzyskanymi wymaganymi decyzjami i pozwoleniami oraz oświadczeniem, iż jest ona 

wykonana zgodnie z umową i ofertą, z obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami i wytycznymi i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

9. Zamawiający dokonuje sprawdzenia pod względem kompletności dokumentacji projektowej 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej dostarczenia. 

10. Jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający 

informuje o tym fakcie wykonawcę, wyznaczając nowy termin sprawdzenia dostarczonej 

dokumentacji. 

11. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający w sposób 

pisemny wskazuje zastrzeżenia w stosunku do opracowań przedstawionych przez 

Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich 

niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania Dokumentacji we wskazanym 

terminie. 



 

K.P.  str. 43 

 

Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap II – 
opracowanie dokumentacji projektowej 

Znak sprawy 
271.2.16.2021 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wskazanych w Dokumentacji 

wad. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia 

stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z Umową 

13. W razie braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca dostarcza zaświadczenie 

o braku sprzeciwów lub wniesionych odwołań od wydanych decyzji i zgłoszeń, co stanowić 

będzie termin zakończenia realizacji umowy. Strony sporządzają protokół odbioru 

końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

14. Wykonawca dołączy do opracowania: 

a) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami  techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służy. 

b) Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z kosztorysem inwestorskim, 

przedmiarem  robót. Kosztorys  inwestorski, przedmiar robót winny być sprawdzone 

i podpisane przez projektanta/projektantów. 

c) Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna) 

z wersją papierową. 

d) Oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 

29 oraz 30  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), tj.: 

• jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć  wpływ na sporządzenie oferty; 

• zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

•  bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia; 

• z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich 

Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy wraz ze wskazaniem, że dopuszczone są rozwiązania równoważne 

opisywanym; 

15. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ważne są bezterminowo. 

16. Powyższa procedura nie dotyczy zamówi 

 

                                                                           §8 

1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego dokumentacji technicznej na 

Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej 

dokumentacji, w tym do wykorzystywania jej na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie; 

2) zwielokrotnienie; 

3) wprowadzenie do obrotu; 

4) wprowadzenie do pamięci komputera; 

5) powielanie dokumentacji lub jej części dowolną techniką 

a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

2. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do 

udzielania zezwoleń na korzystanie z dokumentacji. 

3. Wykonawca, oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 

do utworów wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 
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4. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Autorów zapewnienia, iż nie będą oni 

wykonywać osobistych   praw autorskich, w zakresie sprawowania nadzoru 

autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu 

na optymalizację lub charakter Inwestycji zmian w utworach wymienionych w ust. 4 

niniejszego paragrafu. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę  oświadczenia, o 

którym mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia 

szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

5. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 

pisemnej, dysponuje prawami do każdego utworu w zakresie określonym 

postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, że prawa te nie zostały, ani nie 

zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 

Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późń zm.) wytworzonych w trakcie  realizacji  

przedmiotu Umowy, w  szczególności takich  jak:  raporty, mapy, wykresy, rysunki, 

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 

realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych. 

7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

     a) z chwilą faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz 

b) bez  ograniczeń  co  do  terytorium,  czasu,  liczby  egzemplarzy,  w  zakresie         

następujących pól eksploatacji: 

-użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

- utrwalenie utworów na  wszelkich rodzajach nośników, a  w  szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-

ray, pendrive, itd.), 

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu  

komputerowego na  wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp   

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
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9. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający oraz inne podmioty w tym celu przez 

Zamawiającego wskazane, zostały upoważnione przez Autorów do wykonywania 

osobistych praw autorskich w zakresie  sprawowania nadzoru autorskiego oraz w 

zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację 

lub charakter Inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe 

przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz że Wykonawca 

jest uprawniony do działania w imieniu Autorów w tym zakresie. W przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

10. W ramach wynagrodzenia, zarówno Zamawiający i/lub inne podmioty przez 

Zamawiającego wskazane są upoważnieni przez Autorów, w których imieniu działa 

Wykonawca do wykonywania, w imieniu Autorów przysługujących im autorskich praw 

osobistych, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie 

dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub 

charakter Inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, 

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji 

Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). 

 

                                                                        § 9 

1. Zmiany w treści umowy mogą być dokonane w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP, przy zastrzeżeniu art. 455 ust. 3 

pkt 1 ustawy PZP, tj.: 

1) nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku 

sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez 

zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,  

w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP 

2) zmiana umowy dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, 

dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, 

których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

I. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

II. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
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III. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków; 

3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile 

zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy. 

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% 

wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 

15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują 

zmiany ogólnego charakteru umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmian umowy  

w przypadkach, o których mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotyczą one: 

a) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy; 

b) likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

c) terminu realizacji przedmiotu umowy; 

d) wysokości ostatecznego wynagrodzenia; 

e) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy w tym 

rezygnacji z części prac projektowych z jednoczesnym obniżeniem 

wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych; 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem jest 

przynajmniej jedna z niżej wymienione okoliczności: 

a. działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub 

lokalne, epidemia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót, w szczególności na podstawie art. 15r ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.); 

b. zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów 

sądowo-administracyjnych; 

c. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji technicznej, jeżeli konieczność ta wynika z 

okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli 

przewidzieć w momencie zawarcia umowy; 

d. wezwania przez organy administracji publicznej lub inne 

upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego 

poszczególnych etapów; 

e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania 

procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami 

określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; 

f. szczególnie uzasadnione trudności w  pozyskiwaniu materiałów 

wyjściowych do Umowy; 

g. zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia 

umowy, mająca wpływ na realizację zamówienia; 
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h. konieczność wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych 

powodów podanych przez strony. 

i. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu 

umowy, o ile jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego 

zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia czy 

interesu społecznego na skutek okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w trakcie zawierania umowy 

 

4. Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Warunkiem dokonania zmian, gdy ich stroną inicjującą jest Wykonawca, jest złożenie 

wniosku przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik do aneksu zawierającego: 

1) opis propozycji zmian 

2) uzasadnienie zmiany 

3) opis wpływu zmian na termin wykonania umowy 

7. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

8. Ponadto Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania 

następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany): 

a) pominąć element przedmiotu Umowy; 

b) wykonać  zamienne  opracowania  projektowe; 

9. Jeżeli polecenie zmiany może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania 

lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję 

zawierającą:  

a. opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych 

objętych poleceniem zmiany  

b. zmiany harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań umownych,  

c. dostosowanie wynagrodzenia jeśli zachodzi taka potrzeba.  

11. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie 

Polecenia Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenie Zmiany. 

 

§ 10 

1. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w czasie 

realizacji zadania objętego umową. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, oraz wyjaśnienia 

wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót szczególności: 

2. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2020r. poz.1333)  – dalej 

ustawa prawo budowlane, przez Projektantów wymienionych w Ofercie. 

3. Zmiana Projektanta po zakończeniu realizacji zamówienia w zakresie opracowania 

dokumentacji może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę 

oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu 

obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem 

dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta 
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oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z 

podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

4. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany, na polecenie 

Zamawiającego, w szczególności: 

a) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z 

dokumentacją; 

b) uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego; 

c) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy; 

d) dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego; 

e) brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera, w odbiorach częściowych, w odbiorze ostatecznym 

(końcowym) robót budowlanych, w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych 

wykonywanych w okresie rękojmi oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 

f) doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 

5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na 

skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości 

dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby wskazane 

w Ofercie, na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4 pkt b niniejszego 

paragrafu, w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych 

koniecznością  skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po 

stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 4 pkt b niniejszego paragrafu, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby wymienione w Ofercie 

w ramach zaakceptowanego przez Zamawiającego wynagrodzenia. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi. 

 

§ 11 

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

wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do 

zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do 

kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez 

wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

a) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

b)informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed 

zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 

zawartych przez Wykonawcę nie   zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź 

tajne lub ściśle tajne; 

c) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych 

klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 

Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 
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3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie 

jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami 

sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów  

i dokumentów oraz   przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po 

zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być 

ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób 

określony przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i niezgodności dokumentacji 

projektowej z przedmiotem umowy i ofertą Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

nieodpłatnego usunięcia wad i niezgodności występujących w dokumentacji projektowej. 

2. W przypadku nie usunięcia wad i niezgodności z przedmiotem umowy i ofertą przez 

Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający odstąpi od umowy i zwróci 

Wykonawcy wadliwą dokumentację projektową oraz odmówi zapłaty wynagrodzenia 

umownego. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą 

przedmiotem Umowy. 

4. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia spisania 

protokołu końcowego odbioru prac. 

5. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 

wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, w terminie niezbędnym do 

ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

7. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty,  jakie Zamawiający poniósł 

w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową 

będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku 

lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

8. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową 

będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą 

dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

 

§ 13 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy zgodnie z ofertą wykonanie części dokumentacji. 

2. Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający  wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, w terminie 7 dni. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy z podwykonawcą. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcą wszystkich warunków  

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w zakresie objętym wykonywaniem części 

przedmiotu umowy przez podwykonawców, w szczególności termin zapłaty 
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podwykonawcy musi być krótszy niż termin zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy. 

4. Za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy w zakresie realizacji jej przez 

podwykonawców odpowiada Wykonawca. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części dokumentacji 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą. 

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w 

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się  

z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  

i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę  

i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający 

zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem tego żądania. 

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

10. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części przedmiotu umowy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części usługi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

 

§ 14 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez każdą ze strony umowy nie może 

przekraczać 75% wynagrodzenia określonego w umowie, 

3. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

3.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za uchylanie się od sprawowania nadzoru autorskiego z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia od terminu 

wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Zamawiającego do realizacji przez Wykonawcę 

obowiązków umownych. 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od  Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

przedmiotu zamówienia  

3.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu 

zamówienia. 
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4. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych 

kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 15 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych 

zasadach kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 16 

1. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w 

przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od 

daty jej zawarcia; 

b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego 

pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania; 

c) trzykrotnego nienależytego usunięcia przez wykonawcę wad dotyczących tego 

samego elementu Umowy. 

d) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy;  

e) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji 

zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową, pomimo pisemnego 

wezwania; 

f) Wykonawca realizuje umowę przy pomocy Podwykonawców na których 

zatrudnienie nie otrzymał zgody Zamawiającego, niezgłoszonych Zamawiającemu 

bądź Podwykonawców którzy realizują pracę na podstawie umowy, która nie została 

dostarczona Zamawiającemu w formie pisemnej poświadczonej za zgodność  

z oryginałem, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym w tym wezwaniu; 

g) Zamawiający stwierdzi brak realizacji umowy przez podmiot udostępniający zasoby 

dla Wykonawcy w części, w której zobowiązał się on uczestniczyć; 

3. W przypadku  odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie, 

oraz wycenę zawartą w Ofercie należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane 

prace oraz określi, które opracowania przejmuje; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części 

wynagrodzenia Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do 

wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 
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4. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy 

określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki 

uprawniającej do takiego odstąpienia. 

 

§ 17 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy 

będzie Sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§ 18 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 19 

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego i jednym dla 

Wykonawcy 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
Udzielam kontrasygnaty 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: „Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy 

Wschodniej – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej” 

 

 

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. 

……………….………. z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wymagalne 

wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania i odebrania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy o zamówienie publiczne nr ………………………. z dnia 

…………………………, zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z 

postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu jej 

realizacji. 

 

W związku z powyższym nie posiadam żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, z 

tytułu uczestniczenia w realizacji zamówienia objętej umową nr……………. 

 

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury końcowej  

(i ostatecznej) nr ………………… z dnia ………………… o wartości ……………………….. 

 

 

 

…………………..…………………..……….. 

(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 

 

 

 

 

 


