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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

 
  

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
 

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły  
w Iławie” 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie 

art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

 
 
 
Znak postępowania: ZP.271.2.2021 

 
 ZATWIERDZIŁ: 

 
 
  
       Iława, dnia 19.03.2021r. ………………………………………. 

 
 
Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 

1. Załącznik nr 1 - Formularze oferty  
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 - wykaz osób 
4. Załącznik nr 4 - informacja o grupie kapitałowej 
5. Załącznik nr 5 - wzór/projekt umowy 
6. Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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§ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy. 
2. Adres zamawiającego: 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,  
3. Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,  
4. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa  
5. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,  
6. Godziny pracy: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15 

§ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie 

art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” lub „pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
"SWZ".  

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy 
pzp.   

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
6. Podstawa prawna opracowania SWZ:  

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm.). 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz.U.2020.2452);  

3) Rozporządzenie 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.2020.2415);  

4) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);  
5) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z 

późn. zm.)  
6) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z 

późn. zm.) 
7) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.),  
8) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów 

unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów 
(M.P.2021.11),  

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), 
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp.  

§III. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI  

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 pzp.  
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:  
1)których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej 

punktacji,  
2)których oferty zostały odrzucone,  
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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 dodatkowych będzie zawierać co najmniej1:  
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania;  
2) 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 zamówieniu.  
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.  
7. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych  

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

§ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. 

Jagiełły w Iławie” 
2.  Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: 
 Część 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Iławie: 

Na przedmiot zamówienia w szczególności składać się będzie: 
1. wykonanie koncepcji projektowej – w ciągu 3 miesięcy od podpisania koncepcji 
2. wykonanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, 

projekt techniczny). Na przedmiotową dokumentacje składać się będzie: 
 projekt branży drogowej, na aktualnej mapie do celów projektowych uwzględniający budowę kanału 

technologicznego (wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po stronie wykonawcy 
dokumentacji), 

 projekt instalacji i oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i wyposażeniem, 
 projekt sieci kanalizacji deszczowej  
 projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
 projekt zagospodarowania zieleni, 
 projekt organizacji ruchu, 
 wykonanie badań geotechnicznych, 

3. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wszystkich branż występujących w 
przedmiotowych opracowaniach projektowych, 

4. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż występujących w 
przedmiotowych opracowaniach projektowych, 

5. wykonanie przedmiaru robót wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych 
oraz wyposażenia, 

6. wykonanie kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach 
projektowych oraz wyposażenia wraz ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 

7. sprawowanie nadzoru autorskiego projektu w okresie realizacji robót budowlanych - 5 pobyty, 
8. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę 
9. na etapie projektowania Projektant zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym planowane rozwiązania 

projektowe.  
10. Projekt oświetlenia wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na budowę oświetlenia, o które należy wystąpić 

do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy. Należy uzyskać uzgodnienie projektu 
oświetlenia z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława. 
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11. Projekt sieci kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na odprowadzenie wód 
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, o które należy wystąpić do Wydziału Utrzymania Mienia 
Komunalnego Urzędu Miasta Iławy. Należy uzyskać uzgodnienie projektu sieci kanalizacji deszczowej z Wydziału 
Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iława. 

12. Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o które należy wystąpić do Iławskich Wodociągów. Należy uzyskać 
uzgodnienie projektu z Iławskimi Wodociągami. 

13. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy zostanie naniesiona na aktualnych mapach 
sytuacyjno-wysokościowych. 

 
 Część 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie:         

Przedmiotową dokumentację należy wykonać na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363)  
Na przedmiot zamówienia w szczególności składać się będzie: 

1.     wykonanie projektu budowlanego t.j.: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – 
budowlanego i projektu technicznego zgodnie z załączoną koncepcją projektową – Wariant II (droga+ 
chodnik). Na przedmiotową dokumentację składać się będzie : 
 projekt branży drogowej, na aktualnej mapie do celów projektowych uwzględniający budowę kanału 

technologicznego (wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych leży po stronie wykonawcy 
dokumentacji), 

 projekt instalacji oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i wyposażeniem, 
 projekt sieci kanalizacji deszczowej, 
 projekt przebudowy sieci wodociągowej, 
 projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
 projekt zagospodarowania zieleni - uwzględnić niezbędna wycinkę drzew i krzewów (ująć wykarczowanie 

pni po usuniętych drzewach ) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia,    
 projekt stałej organizacji ruchu,  
 wykonanie podziału działek  - Zamawiający oszacował na podstawie załączonej koncepcji, iż należy 

dokonać podziału 12 działek: Obr 10 dz. Nr 120/21; 120/22; 120/30; 120/15 i 146 przedmiotowe działki 
nie stanowią własności Gminy Miejskiej Iława, 143/13; 149/1; 149/2; 319; 153; 151 i 154 – stanowiące 
własność Gminy Miejskiej Iława  

2. wykonanie badań geotechnicznych, 
3. informację dotyczącą bezpieczeństwa ochrony i zdrowia (BIOZ) wszystkich branż występujących                        

w przedmiotowych opracowaniach projektowych, 
4. opracowanie map projektów podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych 

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363) wraz z oszacowaniem kosztów, 

5. wznowienie na gruncie punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi według zasad 
określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, oraz przekazanie Zamawiającemu kopii 
protokołu z w/w czynności potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji przed przekazaniem map                
do celów projektowych,   

6. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 
występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych, 

7. wykonanie przedmiaru robót wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach 
projektowych, 

8. wykonanie kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach 
projektowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 

9. sprawowanie nadzoru autorskiego projektu w okresie realizacji robót budowlanych,  
10. opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 
11. na etapie projektowania Projektant zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym planowane rozwiązania 

projektowe, 
12. projekt oświetlenia wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na budowę oświetlenia,  o które należy 

wystąpić do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy, 
13. należy uzyskać uzgodnienie projektu oświetlenia z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu 

Miasta Iława, 
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14. projekt sieci kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi   na odprowadzenie wód 
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, o które należy wystąpić do Wydziału Utrzymania 
Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy, 

15. należy uzyskać uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej z Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego 
Urzędu Miasta Iława, 

16. projekt przebudowy sieci wodociągowej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, o które należy 
wystąpić do Iławskich Wodociągów, 

należy uzyskać uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociągowej z Iławskich Wodociągów, 
17. projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, o które należy 

wystąpić do Iławskich Wodociągów, 
18. należy uzyskać uzgodnienie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z Iławskich Wodociągów, 
19. dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy zostanie naniesiona na aktualnych 

mapach sytuacyjno – wysokościowych, 
20. karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
21. operat wodno-prawny, 

 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71320000-7, 71322000-1 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik 

nr 6 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ .  

6. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów 
lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich 
samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacjach zamówienia. Zamawiający informuje, 
że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy 
powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany 
materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub 
urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma 
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), 
konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.  

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za 
równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających 
te rozwiązania. 

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za 
równoważne.  

9. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:  
1) dostarczone wyposażenie (sprzęt, urządzania, maszyny wraz z osprzętem itd.) musi być fabrycznie nowe. Pod 

pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów 
uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem 
przydatności do użytku. Dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz 
zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnia koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,  
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3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego 
użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).  

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek 
na zasadach określonych we wzorze umowy.  

10.     Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oferowanych urządzeń, tak, aby w sposób jednoznaczny można 
było zidentyfikować parametry oferowanych urządzeń. Brak podania nazwy producenta i pełnego oznaczenia 
oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność 
oferowanego sprzętu z określonymi w SWZ wymogami lub linku do strony internetowej zawierającej kartę 
techniczną oferowanych urządzeń skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ) na podstawie 
art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp,.  

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 pzp.  

12. Wymagania, określone w art. 95 ustawy pzp, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące 
rodzaje czynności:  

1) ............................ 
2) ............................ 

13. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 SWZ.  

14. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności  w zakresie realizacji zamówienia  w sposób określony w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Zgodnie z art.  12 ustawy Prawo budowlane działalność 
obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielna funkcję techniczną w budownictwie. 
Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia 
budowlane” Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu 
budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.    

15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 
pkt 2 pzp.  

16. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia 
był projektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, chyba że nie 
jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeśli wymagania te wynikają z aktu prawa Unii 
Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych 
oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. 

§ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: 

1) Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej  w Iławie: 7 miesięcy od dnia  
podpisania umowy 

2)  Część 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie: 
             13 miesięcy od dnia podpisania umowy  – wykonanie dokumentacji  

                   16 miesięcy od dnia podpisania umowy.  –  uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  

§ VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w części 1 zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w części 2 zamówienia w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc 00/100 złotych); 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w § XIV ust. 1 SWZ 
4.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)     w pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta Iławy Bank Millennium S.A. O/Iława 96 
1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w 
terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 
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skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) 
przewidzianego na wniesienie wadium ;  

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 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia  

w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 

określone w ustawie pzp;  
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 

zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ...........................................................  
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp), Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 
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 
(konsorcjum); 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium 
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 
w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp. 

§ VII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY  
 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.  

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.  
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  

§ IX. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WUKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ  
 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa .  
2. 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).  
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3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 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, .odt2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim 
mowa w Rozdziale XX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego 
postępowania.  

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w ust. 6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ.  

8. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

9. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę  
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość  
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.  

10. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i 
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.  

11. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na 
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do 
folderu SPAM.  

12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), 
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego 

nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,  
d. włączona obsługa JavaScript,  
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  

13. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,  
14. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  
15. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

2) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym  
na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący,  

3) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej: 
     https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z 
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie 
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, 
ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
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17. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, 
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: 

       https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   
18. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf  
19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:  

1) .zip  
2) .7Z  

20. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie, odrzucone na podstawie art. 226 ust 
1 pkt 6 ustawy Pzp.  

21. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu 
osobistego, który wynosi max 5MB.  

22. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w 
miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym PAdES.  

23. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzył zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, 
aby plik z podpisem przekazywał łącznie z dokumentem podpisywanym.  

24. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 
weryfikacji plików.  

25. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

26. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 
Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.  

27. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  
28. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego  

ze skompresowanych plików.  
29. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  
30. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. 

Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 
postępowaniu.  

§X. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W 
INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU 
ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART.69  
 
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.  

§XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
 
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  
1. Alina Kowara, Magdalena Szcześniak - w zakresie przedmiotu zamówienia,  
2. Katarzyna Lenckowska - w zakresie procedury prawa zamówień publicznych, email: przetargi@umilawa.pl .  
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywana była w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
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§XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.05.2021r. 
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. W przypadku, gdy zamawiający żądał wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz  
z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium  
na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 

§XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.  

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną 
podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny  

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1a i 1b do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć:  
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ;  
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIX ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);  
3) dowód wniesienia wadium (jeśli jest wymagane),  
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

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 
rejestru6.  

5. 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.  

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 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.. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W 
tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk "Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie 
oferty oraz jej ponownym złożeniu. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

9. 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.  

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty 
ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać 
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.  
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12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości 
plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.  

13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 
odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

 

§XIV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa do dnia 07.04.2021. r. do godziny 9:00.  

1) o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.  
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty:  

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,  

3) pełnomocnictwo:  
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w pkt 6), wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie w 
szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,  

b) zapis pkt 2) lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp,  

c) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:  

 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z 

określeniem adresu siedziby,  
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania  

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane/dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane/dostawy/usługi, usługi wykonają poszczególni wykonawcy  

5) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby –zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

6) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmiot 
udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu,  

7) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania:  
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a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów,  

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty 
poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

§XV. TERMIN OTWARCIA OFERT  
 
1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert tj. 07.04.2021r. o godzinie 11:00.  
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii.  

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
5. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” 
6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 

niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.  
7. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia 

ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 
narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.  

8. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 
kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

§XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST 1 ORAZ ART. 109 UST 1  
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z 
okoliczności wskazanych:  
1) w art. 108 ust. 1 ustawy pzp;  
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy pzp, tj.:  

a) 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;  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.  
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§XVII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegał się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w 
Rozdziale XVIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

2.4.1. kadra techniczna: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału 
technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej: 

DLA CZĘŚCI 1 i 2: 
 Koordynator projektu- osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 
uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia 

 Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 
wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności 
umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia 

 Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, 
których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające 
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, 

 
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do 

warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.  

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
SWZ.  

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. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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 postępowaniu12.  

10. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach 
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

11. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, 
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ(DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW) 
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także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XIX ust. 3 SWZ.  

§XVIII. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

§XIX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 
do SWZ. 

4. 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. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. 

          UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w  danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, 
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów 
określonych w  Rozdziale XIII SWZ. 

§XX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w 
Rozdziale XXI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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§XXI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
 

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 z Załącznikiem 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. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:  
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami  - załącznik nr 3 do SWZ 

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 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 - załącznik nr 4 do SWZ;  

3) Odpis lub informacja 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) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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 . Dokument, o którym mowa 
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 4 pkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub jeśli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy18.  

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
1)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o 
ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych 
środków;  

2)podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1.  

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli 
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie.  

§XXII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1. Sposób obliczenia ceny dotyczy wszystkich części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
2. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1a i/lub 1b do SWZ.  
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.  
4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie 

należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.  
8. Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, 

wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, jak również w SIWZ tej nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen 
jednostkowych):  

1) serwisu w okresie gwarancji, przeglądów gwarancyjnych,  
2) koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania 

oprogramowania wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania montażu i instalacji 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instruktażu,  

3) ubezpieczenia na czas transportu,  
9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym pkt 1 (załącznik nr 1 do SWZ).  
10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyd19. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

11. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien 
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

 

§XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

 
1.  Oceny ofert będzie dokonywała komisja dla każdej z części oddzielnie. Zamawiający może żądać udzielania przez 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie 
następujących kryteriów: 

l.p. Opis kryteriów oceny Waga 
1 Cena  (C) 60 % 
2 Doświadczenie koordynatora projektu (D) 30 % 
3 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (Aki) 10% 
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3.  Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

1) C = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie: 
        C - ilość punktów badanej ceny oferty 

 Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 
        Cb - cena oferty badanej 
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (Załącznik nr 1a-1b do SWZ) pkt 1. Określona w ten 
sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4.  Punkty za kryterium „Doświadczenie koordynatora projektu” (waga 30%) - (D) - będą przyznawane za 
doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji koordynatora projektu i zostaną 
przyznane zgodnie z poniższym opisem: 
1) za projekt (nie więcej niż 4) spełniający poniższe warunki, przy którym w/w osoba pełniła funkcję projektanta 

jako autor lub współautor dokumentacji zamawiający przyzna punkty - maksymalnie 30 punktów w kryterium, 
2) zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te projekty, w których w/w osoba pełniła funkcję autora lub 

współautora projektu.  
                UWAGA!  
                Część 1: Jako projekt uznaję się projekt budowy/przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej kategorii co 

najmniej gminnej lub powiatowej 
                Część 2:  Jako projekt uznaję się projekt budowy/przebudowy drogi o nawierzchni  z kostki betonowej lub 

nawierzchni bitumicznej kategorii co najmniej gminnej lub powiatowej opracowanej na podstawie 
zezwolenia na  realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

3) Punkty zostaną przyznane za ilość realizacji projektów przy których wskazana osoba pełniła funkcję projektanta 
jako autor lub współautor: 

 1 projekt – 0 punktów;  
 2 projekty – 10 punktów,  
 3 projekty – 20 punktów,  
 4 projekty – 30 punktów  

4) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego- tabela 
(Załącznik nr 1a/1b do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego-
tabela (Załącznik nr 1a/1b) imienia i nazwiska oraz nazw zadań oferta zostanie odrzucona. 

5.  Punkty za kryterium aktualizacja kosztorysów inwestorskich (waga 10%) - (Aki) - zostaną przyznane zgodnie  z 
poniższym opisem: 
1)    W ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymagane jest wykonanie co najmniej jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przez aktualizację zamawiający rozumie dokonanie aktualizacji cen 
zgodnie z wymogami art. 36 ust.1 ustawy pzp, a także w okresie rękojmi podziału kosztorysów i przedmiarów na 
etapy realizacji zadań, lub innego podziału kosztów (np. na kwalifikowane i nie kwalifikowane) w szczególności w 
przypadku otrzymania dofinansowania. 

2)    Za wykonanie dodatkowych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego ponad wymagane minimum w okresie 
udzielonej rękojmi zostaną przyznane punkty w następujący sposób: 

 brak deklaracji – 0 punktów,  
 1 dodatkowa aktualizacja ponad wymagane minimum (1 obowiązkowa aktualizacja wymagana w 

przedmiocie zamówienia) – 5 punktów,  
 3 lub więcej  dodatkowe aktualizacje ponad wymagane minimum (1 obowiązkowa aktualizacja 

wymagana w przedmiocie zamówienia ) – 10 punktów 
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 
1a-1b do SIWZ).  

6.  Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 
największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:  

Po = C + D + AKi  gdzie: 
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę  
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena” 
D - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Doświadczenie koordynatora projektu” 
Aki - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Aktualizacja kosztorysów inwestorskich”. 
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7.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

8.  Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą 
ceną lub najniższym kosztem.  

9.  Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę lub koszt.  

10.  Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 
to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny 
zaokrągla się w górę.  

11.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 
w tym zaoferowanej ceny.  

12.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli 
zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających 
odrzuceniu ofert.  

§XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną 
ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i 
formie określonej w Rozdziale VII SWZ.  

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.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty 

pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:  
1) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego 

przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi 
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, 
o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierowników robót oraz projektantów 
(w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym 
kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek). 

 

§XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 
2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminę Miejską Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, 

telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;  
b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora;  
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie w trybie podstawowym z 
fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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;  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO.  

7. Posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy 

skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać 
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub paostwa członkowskiego);  

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;  

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
b) 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;  
9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

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 p.z.p.  

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 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. 
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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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
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). 
7. 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 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych". 

11. 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 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z  jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

§XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB 
SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚD ALBO 
WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH 
DOKUMENTÓW 
 
1.      Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi/nie musi/może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub 

sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą 
udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.  

2.     W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u Zamawiającego 
należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami.  

§XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYD PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 
 
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.  
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia  

§XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z 
zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.  

§XXX. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 
ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom)  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
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3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w 
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

§XXXI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYD OFERTĘ LUB 
MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAD UDZIELONE TEMU 
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, 
KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU 
WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI  
1. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę – 2  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części - nie dotyczy  
3. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy -2  
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Załącznik nr 1a do SWZ - formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
DANE WYKONAWCY: 
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 
........................................................................................................................................................................... 

Pełna nazwa: ..................................................................................................................................................... 

Adres ulica ....................................................... kod................................ miejscowość...................................... 
numer NIP ......................................... numer REGON ................................................................ 
KRS.................................................................... 
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 
ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... 
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną 
z przedmiotowym postępowaniem: 
tel.: ...................................... fax:.......................................e-mail:  ................................................................... 

2.  Pełna nazwa: ..................................................................................................................................................... 

Adres ulica..................................... kod.................................... miejscowość.................................................... 
tel.: ...................................... numer NIP ..................................... numer REGON.............................................. 
fax: .............................................. e-mail .......................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.2 ustawy Pzp w 
trybie podstawowym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły 
w Iławie” – Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Iławie - Postępowanie znak: 
ZP.271.2.2021, składam(y) niniejszą ofertę: 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych  

w SWZ za cenę ryczałtową brutto: ....................................................... w tym należny podatek VAT.  
Słownie brutto: ................................................................................................... zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Przedmiot zamówienia ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Mapa do celów projektowych  

2. Koncepcja  

3. 

Kompletna dokumentacja projektowa 
(dokumentacja projektowa budowlano-
wykonawcza,  specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przedmiary i kosztorysy inwestorskie) 

 

4. Nadzór autorski 5 

Razem netto  (Lp 1+2) 

Podatek VAT 

Ogółem brutto (Razem netto + podatek VAT)  
Kwotę należy wpisać w pkt 1 niniejszego formularza 
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2. Oświadczamy, że osoba wyznaczona do pełnienia koordynatora projektu, Pani/Pan ..................................................... 
posiada doświadczenie w projektowaniu jako autor lub współautor obiektów spełniających wymogi określone w 
§XXIII ust. 4 pkt 2) SIWZ –zgodnie z poniższym zestawieniem:  

Nazwa projektu, lokalizacja, długość drogi/ścieżki, nawierzchnia drogi/ścieżki 
 

Pełniona funkcja autor lub 
współautor 

Nazwa, adres, dane kontaktowe 
inwestora 

1 2 3 4 
1 1. Nazwa projektu...................................................................................... 

2. Lokalizacja.............................................................................................. 
3. Długość w mb...................................................................................... 
4. Nawierzchnia..................................................................................... 

 
1. Funkcja ............................. 

1. Nazwa inwestora............ 
2. Adres.................... 
3. Telefon..................... 

2 1. Nazwa projektu...................................................................................... 
2. Lokalizacja.............................................................................................. 
3. Długość w mb...................................................................................... 
4. Nawierzchnia................................................................................ 

1. Funkcja ............................. 1. Nazwa inwestora............ 
2. Adres.................... 
3. Telefon..................... 

3 1. Nazwa projektu...................................................................................... 
2. Lokalizacja.............................................................................................. 
3. Długość w mb...................................................................................... 
4. Nawierzchnia................................................................................ 

1. Funkcja ............................. 1. Nazwa inwestora............ 
2. Adres.................... 
3. Telefon..................... 

4 1. Nazwa projektu...................................................................................... 
2. Lokalizacja.............................................................................................. 
3. Długość w mb...................................................................................... 
4. Nawierzchnia................................................................................ 

1. Funkcja ............................ 1. Nazwa inwestora............ 
2. Adres.................... 
3. Telefon..................... 

3. Oferowana dodatkowa (ponad 1 obowiązkową) ilość bezpłatnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
..................... podać zgodnie z zapisem §XXIII ust. 5 SIWZ. 

4. Oświadczam(y), że:  
1) zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,  
2) jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, zgodnie z §XII ust. 1 

SWZ, 
3) zawarty w SWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(emy) się, w 

przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) nie wykonywałem(liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem(liśmy) się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,  

5) uwzględniłem(liśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury o udzielenie zamówienia 
publicznego stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie 
internetowej pismach Zamawiającego,  

6) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ. 
5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy 

............................................................................................................................................................................................ 
6. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:  

Lp. 
Nazwa i dane kontaktowe  

podwykonawcy 
(o ile jest to wiadome) 

Część zamówienia, której 
wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcom 

% wartości  
części zamówienia, której wykonanie 

zostanie powierzone podwykonawcom 
(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie 

musi jej wypełniać) 
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7. Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję(emy) jest: 
 mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych) 

 
 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR) 

 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 
250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) 

 dużym przedsiębiorstwem 
 

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w 
następujących dokumentach: ................................................................................. 

9. Oświadczam(y), że wybór niniejszej oferty będzie prowadził / nie prowadzi (niepotrzebne skreślić) do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego1.  

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadziło do powstania u 
zamawiającego obowiązku 

podatkowego 

Wartość towaru lub usługi objętego 
obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku 

Stawka podatku od towaru i usług, 
która zgodnie z wiedzą, będzie miała 

zastosowanie 

   
 
10. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3 

11. Oświadczam(y) że oferta została / nie została (niepotrzebne skreślić) złożona przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.4  

Wykonawca 
Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 

wykonywanych przez poszczególnych wykonawców 

  
 

 
 
...........................................                                                                        ............................................................................................... 
                 Data                                                                                                         Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych   
                                                                                                                                                                            do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 

                                                 
1 Zgodnie z art. 225ust. 2 Pzp. W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zamawiający dolicza do przedstawionej w ofercie 
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek wskazać: nazwy 
(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi 
objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 
2rozporządzenie 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) 
3W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści 
oświadczenia przez jego wykreślenie) 
4  Zgodnie z art. 117 ust 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
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Załącznik nr 1b do SWZ - formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
DANE WYKONAWCY: 
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 
........................................................................................................................................................................... 

Pełna nazwa: ..................................................................................................................................................... 

Adres ulica ....................................................... kod................................ miejscowość...................................... 
numer NIP ......................................... numer REGON ................................................................ 
KRS.................................................................... 
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 
ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... 
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną 
z przedmiotowym postępowaniem: 
tel.: ...................................... fax:.......................................e-mail:  ................................................................... 

2.  Pełna nazwa: ..................................................................................................................................................... 

Adres ulica..................................... kod.................................... miejscowość.................................................... 
tel.: ...................................... numer NIP ..................................... numer REGON.............................................. 
fax: .............................................. e-mail .......................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.2 ustawy Pzp w 
trybie podstawowym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły 
w Iławie” Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie - Postępowanie znak: 
ZP.271.2.2021, składam(y) niniejszą ofertę: 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych  

w SWZ za cenę ryczałtową brutto: ....................................................... w tym należny podatek VAT.  
Słownie brutto: ................................................................................................... zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Przedmiot zamówienia ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Mapa do celów projektowych  

2. 

Kompletna dokumentacja projektowa 
(dokumentacja projektowa budowlano-
wykonawcza,  specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przedmiary i kosztorysy inwestorskie) 

 

3. Wydzielenie działek 12 

4. Nadzór autorski 7 

Razem netto  (Lp 1+2) 

Podatek VAT 

Ogółem brutto (Razem netto + podatek VAT)  
Kwotę należy wpisać w pkt 1 niniejszego formularza 
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2. Oświadczamy, że osoba wyznaczona do pełnienia koordynatora projektu, Pani/Pan ..................................................... 

posiada doświadczenie w projektowaniu jako autor lub współautor obiektów spełniających wymogi określone w 
§XXIII ust. 4 pkt 2) SIWZ –zgodnie z poniższym zestawieniem:  

Nazwa projektu, lokalizacja, długość drogi/ścieżki, nawierzchnia drogi/ścieżki 
 

Pełniona funkcja autor lub 
współautor 

Nazwa, adres, dane kontaktowe 
inwestora 

1 2 3 4 
1 1. Nazwa projektu...................................................................................... 

2. Lokalizacja.............................................................................................. 
3. Długość w mb...................................................................................... 
4. Nawierzchnia..................................................................................... 

 
1. Funkcja ............................. 

1. Nazwa inwestora............ 
2. Adres.................... 
3. Telefon..................... 

2 1. Nazwa projektu...................................................................................... 
2. Lokalizacja.............................................................................................. 
3. Długość w mb...................................................................................... 
4. Nawierzchnia................................................................................ 

1. Funkcja ............................. 1. Nazwa inwestora............ 
2. Adres.................... 
3. Telefon..................... 

3 1. Nazwa projektu...................................................................................... 
2. Lokalizacja.............................................................................................. 
3. Długość w mb...................................................................................... 
4. Nawierzchnia................................................................................ 

1. Funkcja ............................. 1. Nazwa inwestora............ 
2. Adres.................... 
3. Telefon..................... 

4 1. Nazwa projektu...................................................................................... 
2. Lokalizacja.............................................................................................. 
3. Długość w mb...................................................................................... 
4. Nawierzchnia................................................................................ 

1. Funkcja ............................ 1. Nazwa inwestora............ 
2. Adres.................... 
3. Telefon..................... 

3. Oferowana dodatkowa (ponad 1 obowiązkową) ilość bezpłatnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
..................... podać zgodnie z zapisem §XXIII ust. 5 SIWZ. 

4. Oświadczam(y), że:  
7) zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,  
8) jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, zgodnie z §XII ust. 1 

SWZ. 
9) zawarty w SWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(emy) się, w 

przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

10) nie wykonywałem(liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem(liśmy) się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,  

11) uwzględniłem(liśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury o udzielenie zamówienia 
publicznego stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie 
internetowej pismach Zamawiającego,  

12) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ. 
5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy 

............................................................................................................................................................................................ 
6. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:  

Lp. 
Nazwa i dane kontaktowe  

podwykonawcy 
(o ile jest to wiadome) 

Część zamówienia, której 
wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcom 

% wartości  
części zamówienia, której wykonanie 

zostanie powierzone podwykonawcom 
(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie 

musi jej wypełniać) 
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7. Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję(emy) jest: 

 mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych) 
 

 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR) 

 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 
250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) 

 dużym przedsiębiorstwem 
 

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w 
następujących dokumentach: ................................................................................. 

9. Oświadczam(y), że wybór niniejszej oferty będzie prowadził / nie prowadzi (niepotrzebne skreślić) do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego5.  

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadziło do powstania u 
zamawiającego obowiązku 

podatkowego 

Wartość towaru lub usługi objętego 
obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku 

Stawka podatku od towaru i usług, 
która zgodnie z wiedzą, będzie miała 

zastosowanie 

   
 
10. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.7 

11. Oświadczam(y) że oferta została / nie została (niepotrzebne skreślić) złożona przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.8  

Wykonawca 
Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 

wykonywanych przez poszczególnych wykonawców 

  
 

 
 
...........................................                                                                        ............................................................................................... 
                 Data                                                                                                         Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych   
                                                                                                                                                                            do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 

 
                                                 
5 Zgodnie z art. 225ust. 2 Pzp. W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zamawiający dolicza do przedstawionej w ofercie 
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek wskazać: nazwy 
(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi 
objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 
6rozporządzenie 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) 
7W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści 
oświadczenia przez jego wykreślenie) 
8  Zgodnie z art. 117 ust 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia 

 

 
 
 
Działając w imieniu Wykonawcy: 
Lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów)/podmiotów udostępniających zasoby 10 adres(y) Wykonawcy(ów)/ podmiotów 

udostępniających zasoby 

1.   

…   

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.2 ustawy Pzp  
w trybie podstawowym pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy  
ul. Jagiełły w Iławie” Część nr ...... Nazwa ...............................................- Postępowanie znak: ZP.271.2.2021- 
oświadczam(y), co następuje: 
 
1. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1.1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w §XVII ust.2 pkt 4  
Specyfikacji Warunków Zamówienia11.  
 

1.2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w §XVII ust. 2 pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………….............................................................................…………..  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

  
w następującym zakresie: 
………...................................................…………….............................…........................................................…………………  
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem w §XVII ust. 2 pkt 4 SWZ).  

 

2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 
2.1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
2.2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
2.3. 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. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 
5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………...................……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...................………………………………………… 

                                                 
9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców. Wykonawca, w przypadku 
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z przedmiotowym oświadczeniem także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - patrz art.125 ust. 5 ustawy Pzp 
10 Niepotrzebne skreślić 
11 Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu  - patrz art.125 ust.4 ustawy Pzp 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp9 
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3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
3.1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji,  

3.2. Niniejszym działając na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wskazuję, że podmiotowe  środki dowodowe, o 
których mowa w §XXI ust. 4 pkt ……… SWZ dotyczące Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby12, 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego ponieważ zostały złożone w postępowaniu nr …….....…………………………. 
Jednocześnie niniejszym potwierdzam ich prawidłowość i aktualność. 

3.3. Niniejszym działając na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy Pzp wskazuję, że Zamawiający może uzyskać dostęp do 
podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących  zadania  publiczne,  niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do tych środków: 
…………………………………………….. (wskazać adresy dostępu) w przypadku Wykonawców mających siedzibę w 
Polsce:  

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,  
 

 https://prod.ceidg.gov.pl 
 
 

 

 

 
........................................                                                                     .......................................................................................................... 
                Data                                                                                                                                                       Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych   
                                                                                                                                                                            do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 

                                                 
12 Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz osób  
 

POTENCJAŁ KADROWY13  
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.2 
ustawy Pzp w trybie podstawowym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej 
oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie” Część nr ....... Nazwa ..............................................- Postępowanie znak: 
ZP.271.2.2021, 
działając w imieniu Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………................................................……............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 
 

Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy 
następującą osobę: 

L.p. Imię i Nazwisko 
 

Zakres rzeczowy wykonywanych czynności 
Kwalifikacje 

(Uprawnienia nr) 
Informacja o podstawie 
dysponowania osobami  

1 2 3 4 5 

1  

Koordynator projektu- osoba posiadająca uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie 
tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym 
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w 
specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia 

 

Osoba będąca w dyspozycji 
wykonawcy / oddana do 

dyspozycji przez inny 
podmiot *** 

2  

Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, 
których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie 
przedmiotowego zamówienia 

 

Osoba będąca w dyspozycji 
wykonawcy / oddana do 

dyspozycji przez inny 
podmiot *** 

3  

Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 
czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie 
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w 
specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia, 

 

Osoba będąca w dyspozycji 
wykonawcy / oddana do 

dyspozycji przez inny 
podmiot *** 

* niewłaściwe skreślić 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk. 

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

Data                                                                                          Podpis(y) osób uprawnionych  
                                                                                                                          do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 
 
 

                                                 
13 Wypełnić adekwatnie do treści warunku określonego §XVII ust. 2 pkt 4 SWZ 
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Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 
ustawy Pzp. Załącznik nr 3 - składa się na wezwanie Zamawiającego 

Załącznik Nr 4 do SWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

 
 

Oświadczenie  
dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej *. 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 2 
ustawy Pzp w trybie podstawowym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej 
oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie” - Postępowanie znak: ZP.271.2.2021, 
 
działając w imieniu Wykonawcy: 
……………………………………………........................…………………………………………………………….............................……………… 
………………………………………………………………………………………...............................……………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 
 
1) należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące 
podmioty: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
1.   
…..   

 
Jednocześnie w celu wykazania, że powiązania z Wykonawcami wskazanymi w tabeli nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu przedstawiam następujące dowody: 

1. .............................. 
2. ............................... 

 
 

...........................................                                                                  ........................................................................................................................... 
            Data                                                                                                                                          Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych      
                                                                                                                                                        do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 

 
 

2) Informuję(my), że nie przynależę(my) do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp  

 

 
.........................................                                                                    ............................................................................................................................ 
           Data                                                                                                                                           Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych      
                                                                                                                                                        do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 

 

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 305 kk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!!!  
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 
ustawy Pzp. Załącznik nr 4 - składa się na wezwanie Zamawiającego 
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Załącznik nr 6 do SIWZ wzór/projekt umowy (dla części 1-2) 

 
Zawarta w dniu……………… w Iławie pomiędzy Gminą Miejską Iława z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 
(NIP 744-166-00-83) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 
Burmistrza Miasta Iławy – ............................................................ 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iławy – ............................ 
 
a .................................................................................................................................... 
nr KRS (jeżeli dotyczy) ........................................ REGON ........................................... NIP........................................ 
 
zwanym dalej „Wykonawcą ” lub „Projektantem” reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym z 
możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.) 
 
Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1.  
1. Zgodnie z wynikiem postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia 

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z 
dnia …………….. postępowanie znak: ......................., Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do 
wykonania dokumentację budowlano-techniczną na realizację inwestycji pn. .......................................... 
zwanej dalej „przedmiotem umowy” lub „dokumentacją projektową”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: (zakres zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem nr 6 (OPZ) dla 
poszczególnych części). 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 musi być wykonany zgodnie z w rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (t.j. Dz.U.2013 poz.1129 )  

4. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami przetargu określonymi w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, załącznikiem nr 6 do SIWZ (dla zadania nr 1-2), złożoną ofertą oraz 
będzie zawierać wszelkie uzgodnienia i opinie. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

5. Dokumentacja, o której mowa w ust.1 składać się będzie z (dotyczy każdej części): 
1) Dokumentacji budowlano-technicznej: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny - 5 egz. oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.dwg  (lub 
w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty) i *.pdf - 1 egz. Wersja elektroniczna w 
swoje zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności 
ułożenia dokumentów oraz rysunków.  

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz. wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.doc lub *.rtf – 1 egz. wszystkich 
branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych,  

3) Przedmiaru robót - 2 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *. 
pdf i *.xls – 1 egz. wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych, 
oraz wyposażenia 

4) Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w 
formacie oprogramowania, w jakim wykonano kosztorysy i formacie *.xls - 1 egz. wszystkich branż 
występujących w przedmiotowych opracowaniach projektowych wraz ze zbiorczym zestawieniem 
wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

5) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 4 egz. oraz wersji 
elektronicznej oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *.doc lub *.rtf - 1 egz. 

6) Dokumentacja, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary wykonawca przygotuje w podziale na etapy 
robót, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym po sporządzeniu koncepcji. 
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6. Wersje elektroniczne o których mowa w ust. 5 w postaci skompresowanych plików (zip), w których 
pojemność pojedynczych plików nie przekracza 50 MB. W nazwach folderów i plików nie należy stosować 
polskich liter: ć, ś, ź, Ŝ, ą, ę, ó, ł. 

7. Jeden egzemplarz projektu budowlanego, Projektant przekaże Zamawiającemu jako tzw. egzemplarz 
inwestorski, tj. zawierający oryginały wszystkich uzyskanych warunków technicznych, postanowień, opinii, 
decyzji i uzgodnień, 

8. Przedmiot umowy obejmuje, także: 
1) udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji i dokonywanie zmian dokumentacji 

projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, aż do wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych lub unieważnienia postępowania (w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej). Jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do zmian dokumentacji projektowej, Projektant będzie 
dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach robót.,  

2) udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, a także konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postępowania 
przetargowego,  

3) przygotowanie, w przypadku konieczności, modyfikacji elementów Dokumentacji stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia jako załącznik do SIWZ 

4) aktualizację kosztorysów w okresie udzielonej rękojmi w ilości..................... ponad 1 wymaganą w 
cenie oferty (ilość aktualizacji zostanie wpisana po złożeniu ofert na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy, z tym że zamawiający wymaga min.1 aktualizacji wliczonej w cenę oferty dla każdego 
etapu). Przez aktualizację strony rozumieją dokonanie aktualizacji cen zgodnie z wymogami art. 35 
ust.1 ustawy pzp, a  także w okresie rękojmi podziału kosztorysów i przedmiarów na etapy realizacji 
zadań,  lub innego podziału kosztów (np. na kwalifikowane i nie kwalifikowane) w szczególności w 
przypadku otrzymania dofinansowania,  

5) sprawowanie nadzoru autorskiego projektu w trakcie realizacji robót budowlanych na warunkach  
określonych w § 13 i 14 niniejszej umowy.  

9. Na etapie projektowania Projektant zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania projektowe. 
10. Opracowanie projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy zostanie naniesione na aktualnych  

mapach sytuacyjno-wysokościowych. 
 

§ 2.   
1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został wykonany i przekazany zamawiającemu 

w terminie (zgodnie z zapisem §V SIWZ - terminy zostaną wpisane po rozstrzygnięciu postępowania) 
2. Dokumentacja ma zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz ma być opatrzona klauzulą o kompletności i 
przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
§ 3. Zobowiązania projektanta 

1. Projektant jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego 
działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo 
budowlane. 

2. Projektant zobowiązuje się do: 
1) Sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia. 
2) Uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji. 
3) Uzyskania wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 
4) Uzyskania warunków technicznych i uzgodnień, opinii i ekspertyz, w szczególności: 

a) warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, których sieci znajdują się na terenie 
inwestycji oraz od instytucji, służb, właścicieli (zarządzających) sieci. 

b) decyzji zatwierdzających oraz wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa 
uzgodnień, opinii i decyzji odpowiednio dla projektu robót geologicznych i (w razie konieczności 
wykonania) dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,  

c) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym 
projektem,  

d) wystąpić do  właścicieli i użytkowników posesji usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji, w 
przypadku, gdy nastąpi konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej na ich 
terenie,  
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e) odpisu protokołu z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie (tzw. ZUD),  
f) protokołu weryfikacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej usunięcia kolizji 

elektroenergetycznych przez Zespół ds. Weryfikacji dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej 
działający przy ENERGA OPERATOR SA dołączając pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację 
inwestycji, w przypadku gdy wynikać to będzie z warunków Przedsiębiorstwa ENERGA. 

5) Opisywania projektowanych materiałów i urządzeń (w opisie, na rysunkach, w kosztorysach, 
przedmiarach) za pomocą parametrów, cech technicznych, tzn. bez wskazywania znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy 
materiału lub urządzenia wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów 
materiałów lub urządzeń oraz użycie sformułowania „lub równoważny”. Pod pojęciem „parametry” 
rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, 
bezpieczeństwo, wytrzymałość, sprawność, zapotrzebowanie energii i izolacyjność oraz pozostałe 
parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz 
w szczegółowej specyfikacji technicznej (zgodnie z art. 99-102 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą Pzp”). 

6) Wykonania dokumentacji, która będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna we 
wszystkich branżach, z punktu widzenia realizacji przedmiotu objętego projektem, oraz zawierać 
będzie protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji.  

7) Sprawdzenia opracowanej dokumentacji w stadium projektu budowlanego, pod względem zgodności 
z obowiązującymi przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, polskimi normami) przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz zapewnienie weryfikacji 
międzybranżowej i potwierdzenie tego faktu stosownym oświadczeniem. 

8) Współdziałania na każdym etapie z zamawiającym i uwzględnianie jego uwag i spostrzeżeń.  
9) Ponoszenia odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy.  
10) Udzielania wyjaśnień w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie 

opracowanej dokumentacji oraz w trakcie realizacji.  
11) Wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. 

12) Konsultacji z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na 
koszt inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,  

13) Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych dokumentacji w terminie 14 dni od 
dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym terminie, 
w zakresie objętym opracowaniem 

14) Uzupełniania i poprawienia dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy wg zaleceń 
jednostek opiniujących i uzgadniających, w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym. 

15) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Projektant zobowiązany jest 
do wykonania dokumentacji uzupełniającej na własny koszt. 

16) do udzielenia odpowiedzi na formalne wystąpienia Zamawiającego, o których mowa §1 ust. 8 pkt 1)-3) 
Umowy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. 

3. Projektant powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z 
zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Projektant oraz osoby przy 
pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy powinni powstrzymać się od wszelkich 
publicznych oświadczeń dotyczących przedmiotu Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 4. Odbiory 

1. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy Projektant przekaże Zamawiającemu wraz z pisemnym 
oświadczeniem, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz, 
że wykonana została zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.  

2. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.  
3. Przekazywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w liczbach i terminach określonych w niniejszej 

umowie.  
4. Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów 

przekazania, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 
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Protokoły zostaną sporządzone odpowiednio po przekazaniu Zamawiającemu każdego z  elementów 
przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty przekazania przez Projektanta protokołem zdawczo-odbiorczym 
poszczególnych części dokumentacji oceni kompletność dokumentacji i przekaże Projektantowi opinię 
zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem terminu na usunięcie stwierdzonych wad lub braków. 
W przypadku stwierdzenia istotnych braków, Zamawiający może się wstrzymać z wypłatą wynagrodzenia 
do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub braków. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego 
przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi protokół odbioru, o którym umowa w ust. 4.  

6. Strony ustalają, że niezależnie od postanowień ust. 5, zamawiający może zgłosić braki i wady dokumentacji, 
jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji.  

7. W razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Projektant, a ujawnionych 
w trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do naniesienia poprawek lub wykonania 
dokumentacji uzupełniającej na własny koszt. 

8. W przypadku sytuacji określonej w ust. 7 zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia lub 
ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie stwierdzenia wad lub usterek, których 
usunięcie jest możliwe.  

9. Projektant  nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad 
lub usterek leżały po jego stronie.  

10. Protokół, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę do wystawienia faktury za przedmiot umowy.  
 

§ 5. Wynagrodzenie za dokumentację projektową 
1. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy wraz z uzgodnieniami została ustalona zgodnie z 

ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym w dniu .................... wynosi 
……………………………....zł, słownie brutto……………………..................................................………….., w tym 
..........% VAT: …………………………….. zł, słownie VAT……………………………………………………………………………, 
zgodnie z poniższą tabelą (tabele zostaną wstawione po wyborze ofert na realizację poszczególnych części 
bez nadzoru autorskiego, który będzie ujęty w §14: 

2. Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie bez względu na faktyczny 
zakres prac niezbędny do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 
uzgodnieniami. 

3. Wynagrodzenie za dokumentację projektową będzie wypłacone w następujący sposób: 
1) 80% - po przekazaniu kompletnej dokumentacji budowlanej wykonawczej specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, 
2) 20% - po uzyskaniu pozwolenia na budowę / zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

4. Zapłata należności za prace będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia 
przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem 
zdawczo-odbiorczym potwierdzonym przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony 
Zamawiającego na konto: ......................................................  

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

6. w roku 2021 zostanie sfinansowana usługa wykonania dokumentacji projektowej do wysokości: 
(DOTYCZY CZĘŚCI 2): 
1) część 2 - 20 000,00 zł,  z tym że wykonawca winien wykonać i zafakturować roboty do 15.12.2021r,  
2) pozostałe kwoty za wykonane roboty dotyczące części  2 zostaną opłacone w roku 2022r. 

 
§ 6.  

Projektant oświadcza, że:  
1) dysponuje personelem, zasobami, wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami niezbędnymi do 

należytego wykonania przedmiotu umowy,  
2) zapoznał się z terenem, dla którego ma realizować przedmiot umowy i ma świadomość jego wykonania,  
3) uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z 

wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności 
koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego 
opracowania przedmiotu zamówienia. 

4) Do wykonania dokumentacji Projektant wyznacza następujący zespół projektantów: 
a) koordynator projektu – ..............................................................................  
b) ...................................................................................................................  
 zgodnie ze złożonym w postępowaniu wykazem i obowiązującymi przepisami,  
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§ 7.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową 
będącą przedmiotem umowy. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na okres gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy 
nie przysługuje wynagrodzenie 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru prac projektowych bez uwag. 
4. Z tytułu udzielonej gwarancji Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu 

odbioru, określonego w §1 Umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w 
Umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, na dzień przekazania dokumentacji. 

5. Projektant zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji ujawnione w okresie gwarancji w terminie 14 dni 
od daty zawiadomienia Projektanta lub innym uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym terminie, 
niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi. 

6. Projektant odpowiada za wadę Dokumentacji również po upływie okresu gwarancji, o ile Zamawiający 
zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

7. Zamawiający w ramach gwarancji ma prawo: 
1) Żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu uzgodniony z Projektantem termin, z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy – jeżeli wady są istotne, lub obniży wynagrodzenie w 
odpowiednim stosunku – jeżeli wady nie są istotne, 

2) Odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Projektant nie 
zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Projektant nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego – jeżeli wady są istotne, 

3) Żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z 
okoliczności wynika, że Projektant nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Projektant nie 
usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady nie są istotne. 

4) Żądać zapłacenia kary umownej, o której mowa w §9 ust.1 pkt 3) niniejszej umowy. 
8. Projektant nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
9. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Projektanta i na jego koszt wady dokumentacji nie usunięte w 

terminie, o którym mowa w ust. 5 oraz w §3 ust.2 pkt. 13) niniejszej umowy, po bezskutecznym wezwaniu 
do usunięcia wad. 

10. W okresie gwarancji Projektant 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. 

11. W okresie rękojmi Projektant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na 
zasadach ogólnych 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. 
 

§ 8. Podwykonawcy 
1. Projektant wykona osobiście następujące części zamówienia.................................................................... 
2. Projektant przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale 

Podwykonawcy: …………………… Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Projektanta wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. 

4. 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 zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia 

5. Projektant może:  
1) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  
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2) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  
3) zrezygnować z Podwykonawstwa  

6. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  
1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,  
2) w przypadku uchylania się przez Projektanta od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli: zaakceptowane przez 
Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi  Zamawiający zapłaci 
bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Projektanta od zapłaty przez 

Zamawiającego Projektantowi wynagrodzenia obejmującego zakres usługi wykonanych przez 
Podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Projektantowi, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Projektantowi.  

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone akceptacją 
projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usługi przez 
Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.  

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.  

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Projektant przedłoży 
poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez 
Podwykonawcę. 

12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

13. Projektant jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności 
określonych w Umowie o podwykonawstwo  

14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu 
Umowy o Podwykonawstwo  

16. Projektant jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia 
Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym 
Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody 
powinny potwierdzać brak zaległości Projektanta w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Projektant 
nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

18. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Projektanta do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia Projektantowi żądania Podwykonawcy.  

19. W przypadku zgłoszenia przez Projektanta uwag, o których mowa w ust. 18, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy. 

20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, a 
Projektant nie złoży w trybie określonym w ust.18 i 19 uwag w sposób wystarczający wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).  
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22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 
wynagrodzenia należnego Projektantowi.  

23. Zamawiający może żądać od Projektanta zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług. 

24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców  
25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Projektanta związane z wykonanymi usługami, obejmuje okres 

dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych 
zobowiązań.  

26. Zawierający umowę z podwykonawcą Projektant oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 

  
§ 9. Kary umowne 

1. Projektant zapłaci zamawiającemu karę umowną:  
1) za zawinione niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy (zgodnie § 2 ust. 1 umowy), 

za każdy dzień zwłoki w wysokości równej 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 
1 niniejszej umowy,  

2) za niedotrzymanie jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, o którym mowa w §4 
ust.5 w wysokości i na zasadach ustalonych w ust.1 pkt 1),  

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  

4) za niedotrzymanie terminów, o którym mowa w §3 ust.2 pkt.16) niniejszej umowy w wysokości 100,00 
zł  brutto (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki, 

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
druga strona, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. Powyższe nie dotyczy odstąpienia przez Zamawiającego w oparciu o art.  456 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
lub dostawy lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 
złotych)  za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub 
jego zmianę,  

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  

8) za dostarczenie niekompletnej lub nieodpowiadającej wersji papierowej pod względem zawartości 
(treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków, dokumentacji w wersji elektronicznej, o 
której mowa w §1 ust.5 pkt 1)-8) - niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset 
złotych),  

2. Zwłoka organu administracyjnego w wydaniu wszelkich decyzji niewynikająca z winy wykonawcy wyłącza 
stosowanie wobec wykonawcy kar umownych, o których mowa §9 ust.1 pkt.1) niniejszej umowy.  

3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonemu w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone 
w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w 

przypadku opisania przez Projektanta proponowanych materiałów i urządzeń (w opisie, na rysunkach, 
w kosztorysach, przedmiarach) w sposób niezgodny z postanowieniami §3 ust.2 pkt 6)  niniejszej umowy, w 
przypadku otrzymania korekty dofinansowania za sporządzony w dokumentacji niezgodny z wymogami 
ustawy Prawo zamówień publicznych opis materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej. 

7. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych 
sum należnych Projektantowi lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zostało 
wniesione). 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Projektantowi. 
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§ 10. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące 
okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności:  
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na termin realizacji przedmiotu umowy 
2) Wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego - o czas wstrzymania, 
3) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na 

okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 
4) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od 

Projektanta,  
5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego 
6) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,  
7) wezwania przez organy administracji publicznej, organizacje ekologiczne lub inne upoważnione 

podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów nie wynikającego z 
winy Projektanta,  

8) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, 
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie 
wynikającego z winy Projektanta 

9) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,  

10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności,  

11) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi 
lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,  

12) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,  

13) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy,  
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.  

3) W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 
związanych z Umową osobom innym niż wskazane w §6 pkt 4) umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą 
niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może 
w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy; brak odpowiedzi 
Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 

4) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w następujących 
przypadkach i w następujący sposób (w zależności od części zamówienia – Zamawiający dokona 
wykreślenia niepotrzebnej treści): 
CZĘŚĆ 1: 
a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty 

Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona 
na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wykonania 
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o 
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
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wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne  oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy. 

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa wyżej następować będzie na wniosek 
Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa wyżej 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego 
wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 
wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 
zmianie umowy. 

c) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym 
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne.  

d) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiana, o której mowa 
wyżej będzie mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

e) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa  w lit. b) niniejszego punktu, wyznaczy 
datę podpisania aneksu 

f) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie 
zawarcia aneksu do umowy 

CZĘŚĆ 2: 
a)     W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego  (zwiększenia lub 

zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem 
stopnia wykonania zamówienia wykonania zamówienia.  

b) Wystąpienia zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a 
dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej lub 
wysokością kosztów związanych ze zmianą wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne lub zmianą wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Zobowiązuje 
się  wykonawcę do wykazania wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia. 

c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 4) następować będzie na 
wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w 
ust. 3 pkt 4) lit. b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność 
złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 
bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim 
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy. 

d) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym 
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne.  

e) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust.3 pkt 4) niniejszego paragrafu, 
wyznaczy datę podpisania aneksu 

f) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 
dacie zawarcia aneksu do umowy 

 
5) W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego 

przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni 
od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy. 

6) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
7) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie 

wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób 
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na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego. 

8) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.7 nie później 
niż 7 dni przed pilnowanym skierowaniem do wykonywania prac projektowych którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektantów posiadających 
odpowiednie kwalifikacje będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w  pkt.7) winna 
być dokonana pisemnym aneksem. 

10) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie 
podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku 
wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania 
ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich 
wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych §V i VI specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 

11) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego 
w § 8 ust. 2, 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, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest wyłącznie po 
wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jeżeli powierzenie 
podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

12) Zmiany terminów wykonywania nadzoru autorskiego, o których mowa w §13 ust. 3 niniejszej umowy, 
w przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
stanowiącej przedmiot zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie za nadzór autorski, o którym 
mowa w §14 ust. 1 nie  będzie podlegać waloryzacji. 

13) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca może:  
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom;  
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;  
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;  
d) zrezygnować z Podwykonawstwa 

4. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, dokonywać 
następujących zmian zakresu prac: 
1) zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów, 

określonych w ofercie Wykonawcy,  
2) polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, w szczególności 

wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, 
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą wynikać w szczególności z następujących okoliczności: 

1) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych lub decyzji/ zaleceń 
instytucji uzgadniających; 

2) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest zamówienie, 
w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie zawarcia umowy; 

3) potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów: 
robót budowlanych, eksploatacji, napraw i remontów obiektu; 

4) potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją inwestycji;  
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią; 
6) konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w umowie w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem inwestycji; 

7) konieczności skorelowania realizacji umowy z innymi projektami powiązanymi. 
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6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporządzenie pisemnego aneksu. 
7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, dokonywane będą w formie aneksu do umowy; 

nie mogą one powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ,  
8. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1)-13) strony ustalą nowe terminy 

realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub 
postoju. 

9. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §10 ust.1 -5 niniejszej umowy zmiana umowy może być 
zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi 
do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §5 ust.1. 

 
§ 11. Inne postanowienia 

1.  Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:  
1) ze strony Zamawiającego: 

a) ............................................. - tel. ........................., e-mail ....................... 
2) Ze strony Wykonawcy: 

a) ..................................................................... 
b) ...................................................................... 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później 
niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy 

3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 
a) Zamawiający: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, 
b) Wykonawca: ………………………………………………. 

4. Dane do wystawienia faktury / rachunku: 
       Nabywca:  Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, NIP 744-166-00-83 
       Odbiorca:  Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława.   
 
 

§ 12. Prawa autorskie 
1. Projektant przenosi na rzecz Zamawiającego, w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, autorskie 

prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji oraz własność nośników, na których Przedmiot umowy 
został utrwalony na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn.zm.), a w szczególności w 
zakresie: 
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w 

wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisu 
magnetycznego oraz technika cyfrowa, 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentacje utrwalono: 
a) Sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentacje 

utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców robót 
budowlanych w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizacje robót objętych przedmiotem 
dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę 
do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: 
papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach 
optycznych, 

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt. 2) lit a), 

c) zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków 
wynikających z ustawy Pzp, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom 
pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet. 

d) wykorzystywania projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, 
ilustracji, rysunków, a także zawartych w dokumentacji opisów w materiałach promocyjnych 
dotyczących zamawiającego, a także do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie 
zarówno w siedzibie zamawiającego, jak i w innych miejscach w celu promocji działalności 
zamawiającego, a także w celach informacyjnych. 
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3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystania na własny użytek, 
2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 
3. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – zamawiającemu 

przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez 
żadnych ograniczeń. 

4. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, 
które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 
polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 

6. Projektant zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do 
opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego 
praw. Jednocześnie Projektant upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do 
wykonywania przysługujących Projektantowi autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania 
twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad 
dokumentacji, jeżeli Projektant odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

 
§ 13.   Nadzór autorski 

1. Zamawiający zamawia, a Projektant zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego, zadań 
związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy robót oraz w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej 
przez Projektanta dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy. 

2. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 
będzie obejmowało w szczególności:  

3) wsparcie przy planowaniu i określeniu czasu niezbędnego do wykonania robót w ramach zadania 
inwestycyjnego,  

4) udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji w terminach wymaganych 
przepisami prawa i umożliwiającym wywiązanie się zamawiającego z jego zobowiązań wynikających z 
ustawy Pzp,  

5) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywanie dla Zamawiającego 
wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy np. w 
składanych środkach ochrony prawnej, składane przez Oferentów w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, aż do zawarcia 
umowy z Wykonawcą robót budowlanych. W przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji w 
dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z pytań i odpowiedzi udzielanych na etapie procedury 
przetargowej Zamawiający każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji. 
Każdy z ww. terminów, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie będzie krótszy niż 3 dni robocze od 
dnia następnego po dniu przekazania pisma przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty 
elektronicznej,  

6) przygotowanie niezbędnych wyjaśnień w sprawie dokumentacji ofertowej złożonej przez 
wykonawców robót budowlanych,  

7) przygotowanie, w przypadku konieczności, modyfikacji elementów Dokumentacji stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia jako załącznik do SWZ,  

8) ocena i opiniowanie ofert cenowych złożonych przez wykonawców robót budowlanych w 
postępowaniu przetargowym, w szczególności w przypadku okoliczności i w zakresie, o których mowa w 
art. 224 ustawy Pzp,  

9) obowiązki pełnione przez projektanta, wymienione w ust.2 pkt 1) - 6) będą ujęte w cenie za 
dokumentację projektową, 

10) Projektant zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na formalne wystąpienia Zamawiającego, w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.  

3. Nadzór autorski sprawowany będzie w trakcie realizacji inwestycji do dnia zgłoszenia zakończenia zadania 
przez wykonawcę robót. Roboty budowlane planuje się dla prowadzić w latach 2022-2025 

4. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonywania robót budowlanych będzie obejmowało w 
szczególności: 
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1) Nadzór w toku realizacji robót budowlanych, usług i nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz obowiązującymi normami. 

2) Weryfikacja zgodności wykonywanych robót z projektem poprzez pobyty projektantów na budowie i 
wgląd we wszelkie dokumenty techniczne budowy. 

3) Udzielanie informacji technicznych wykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw wyjaśnianie 
wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie 
szczegółów dokumentacji projektowej. 

4) Uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i konstrukcji oraz 
rozwiązań technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej, 

5) Sporządzanie rysunków weryfikujących, niezbędnych dla wykonania robót zgodnych z projektem (nie 
rozszerzających przedmiotu i zakresu projektu wykonawczego). 

6) Informowanie Zamawiającego o przebiegu prac lub zaistniałych przeszkodach lub niezgodnościach 
realizacji w stosunku do projektu. 

7) Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
budowlanego, wymagającej uzyskanie nowego pozwolenia na budowę; 

8) Udział w odbiorze końcowym i gwarancyjnym robót budowlanych wykonanych na podstawie 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy. 

5. Projektant zobowiązuje się sprawować nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych osobiście 
lub przez osoby przez niego umocowane. Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z 
postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 
zawiadomienie będzie przesłane na 5 dni roboczych przed terminem spotkania na budowie, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Projektant zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu Projektanta na budowie, 
stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego w najbliższym możliwym terminie. 

7. Wszelkie zmiany lub aktualizacje rozwiązań projektowych wprowadzane w trybie nadzoru autorskiego 
będą udokumentowane w jednej z poniższych form: 
1. wpis do dziennika budowy, 
2. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem 

projektanta 
3. rysunki zamienne lub uzupełniające opatrzone datą, podpisem projektanta oraz informacją, jaki 

element dokumentacji zastępują 
4. protokoły lub notatki służbowe spisane przez strony,  

8. Projektant zobowiązuje się przekazywać wszelkie konieczne ustalenia, wyjaśnienia odnośnie realizacji 
robót, w formie pisemnej lub faksem, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od 
Zamawiającego 

9. Zgodnie z prawem budowlanym strony ustalają, że do obowiązków Projektanta należy pełny zakres 
czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

10. Cała dokumentacja będąca przedmiotem nadzoru autorskiego, a także informacje techniczne uzyskane 
przez Projektanta lub przekazane przez Zamawiającego w związku z prowadzoną inwestycją mają charakter 
poufny. Projektant zobowiązuje się do nie udzielania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 
informacji lub ujawniania osobom trzecim treści dokumentów, dotyczących realizacji niniejszej umowy. 

11. Projektant zobowiązuje się do działań mających na celu zachowanie poufnego charakteru powyżej 
określonych dokumentów i informacji przez swoich pracowników, współpracowników i pełnomocników, 
Podwykonawców oraz Dalszych podwykonawców. 

12. Nadzór autorski będzie sprawowany: 
1) z inicjatywy Wykonawcy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanej 

przez Zamawiającego 
2) na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane pisemnie lub faksem do siedziby 

Projektanta, potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zaakceptowanego przez Zamawiającego,  
13. Projektant zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru autorskiego wyłącznie 

osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe. 
14. Zmiana osób sprawujących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości 

wykonywania przez nie obowiązków. 
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15. W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osobę wymienioną w ust. 13 
Projektant jest obowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
doświadczenie zawodowe. 

16. O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy Projektant 
zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się 
przez te osoby pełnienia obowiązków. 

17. Jako osobę upoważnioną do żądania od Projektanta wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych 
w toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony Zamawiającego odpowiedni dla 
konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.  

18. Zamawiający jest zobowiązany w toku wykonywania robót budowlanych powiadamiać Projektanta 
pisemnie o terminach odbiorów robót. 

19. Zamawiający zastrzega, iż realizacja usługi nadzoru autorskiego nastąpi jedynie w przypadku realizacji 
robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych będących elementem niniejszej umowy. 

20. Z każdej przeprowadzonej wizyty Projektant sporządzi kartę pobytu na budowie, zawierającą:  
1) datę wizyty;  
2) cel wizyty;  
3) imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy;  
4) zakres czynności przeprowadzonych przez Projektanta w ramach wizyty;  
5) ewentualnie uwagi Stron oraz podpisy przedstawicieli Stron  
 

§ 14. Wynagrodzenie za nadzór autorski 
 

1. Za pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonywania robót budowlanych strony ustalają odrębne 
wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby .... (ilość pobytów wg oferty) pobytów i ceny jednostkowej 
ryczałtowej za jeden pobyt, tj. ...................... zł brutto,  netto..................... zł  

2. Maksymalne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego stanowi kwotę ..................... zł brutto, tj. 
wraz z należnym podatkiem VAT .... %, netto: ........................ zł  

3. Przez pobyt strony rozumieją przybycie 1 osoby pełniącej funkcję projektanta.  
4. Cena za jeden pobyt jest ceną ryczałtową i będzie niezmienną przez cały okres realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. 
5. Faktyczna liczba pobytów głównego projektanta oraz projektantów branżowych na budowie wynikać 

będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego zgodnie z zapisem §13 
ust. 4 pkt 1)-6) i ust. 12 niniejszej umowy.  

6. Rozliczenie za sprawowanie nadzoru autorskiego odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi 
nie częściej niż raz na kwartał oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu realizacji inwestycji 
wykonywanej na podstawie dokumentacji opracowanej na realizację robót budowlanych. 

7. Projektant będzie mógł żądać wynagrodzenia tylko za faktyczne potwierdzone przez Zamawiającego 
pobyty.  

8. W przypadku, gdy po upływie terminu związania umową pozostaje niewykorzystana kwota, Projektant 
może żądać zapłaty tylko za faktycznie zrealizowaną liczbę pobytów, oraz nie będzie domagał się od 
Zamawiającego, różnicy wynikłej między kwotą określoną w ust. 2, a faktycznym kosztem zrealizowanych 
pobytów.  

9. Podstawą wystawienia i zapłaty faktury częściowej za nadzór autorski będzie dołączona do faktury kopia 
karty pobytu na budowie. 

10. Zapłata należności za prace będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc 
od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT wraz z potrzebnymi dokumentami na 
konto:...........................................................................................  

11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

 
§ 15. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Projektant:  
1) wykonuje usługi niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni 
termin do ich usunięcia;  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 15 dni i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dodatkowego 
wezwania,  
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3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją usług, że wątpliwym będzie dochowanie terminu 
zakończenia realizacji usługi,  

4) dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego,  
5) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Projektanta przekroczy 20 % ceny ofertowej 

brutto, o której mowa w §5 ust.1 umowy;  
6) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, 

prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:  
a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i 

niezgodnego z prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z 
Umową i zgodnego z prawem lub Umową,  

b) jeśli ktokolwiek z personelu Projektanta, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub 
proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.  

7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

8) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Projektanta. 
9) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego 
wezwania, z przyczyn leżących po stronie Projektanta. 

10) trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Projektanta wad dotyczących tego samego opracowania 
projektowego. 

11) w razie konieczności:  
a) wielokrotnego ( co najmniej 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub  
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy  
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 
umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi. 

2. Projektant udziela gwarancji w zakresie określonym w Umowie na kompletne części zobowiązania wykonane 
przed odstąpieniem od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w 
siedzibie Projektanta za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 
Projektanta.  

4. Projektant będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:  
1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia 

wartości wykonanych usług w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem 
uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych  

2) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w 
wykonywaniu usług trwa dłużej niż 60 dni  

3) Projektant może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie 
odstąpienia opisanych w pkt 1) i 2) oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego 
wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania. 

5. Odstąpienie Projektanta od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 
złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu 
przez Zamawiającego. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Projektanta i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Projektant przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół usług w toku wg stanu na dzień odstąpienia,  
2) Projektant zabezpieczy wykonanie zastępcze w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
3) Projektant niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni usunie z miejsca wykonywania usługi 

wyposażenie i urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione  
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia,  
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8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Projektant ponosi odpowiedzialność, 
zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, po 
zapłaceniu przez Projektanta kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt.5) niniejszej umowy. 
 

§ 16. Cesja wierzytelności 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy 

na osobę trzecią. 
2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum. 
3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy. 
 

§ 17. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

zamówień publicznych, kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oraz inne akty wykonawcze wydane na podstawie nn. przepisów.  

2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem 
nieważności.  

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla zamawiającego 
i 1 egz. dla wykonawcy.  
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