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Niniejsze postępowanie jest zamówieniem sektorowym, które ze względu na swoją war-
tość szacunkową, nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych.  
 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie 
adres: 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1, e-mail: pwik@pwikjarocin.pl 
tel.: 62 747 31 60, fax: 62 747 34 80, NIP 617-17-21-399, REGON 250737209 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg nieograniczony 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 
„Wydłu żenie sieci wodociągowej w m. Tarce (gm. Jarocin)”.  
 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie uzyskane wszystkie niezbędne w procesie 
inwestycyjno-budowlanym decyzje administracyjne włącznie z prawomocnym po-
zwoleniem na budowę, których podmiotem będzie Zamawiający, zgodnie z zasadami 
sztuki projektowej i współczesnej wiedzy technicznej, a także odpowiednimi normami 
i obowiązującymi przepisami.  
 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o warunki techniczne 
wydane przez Zamawiającego – szczegółowe warunki techniczne zostaną określone 
po złożeniu wniosku przez projektanta do Zamawiającego, a także składać się z pro-
jektu budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, jak również z projektu 
wykonawczego.  
 
Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej: 

− sieć wodociągowa – ok. 115 mb 
 
Załącznik mapowy stanowi ostatnią stronę niniejszej SIWZ. 
 
Wykonawca we własnym zakresie winien: 

a) Wykonać niezbędne podkłady geodezyjne lub uaktualnić istniejące  
b) Przedstawić zaprojektowany przebieg wszystkich sieci na mapach 
c) Uzyskać warunki techniczne od Zamawiającego  
d) Uzyskać wypis z rejestru gruntów i sporządzić wykaz właścicieli gruntów 

wraz z aktualnymi adresami i numerami działek, przez które będzie przebie-
gać sieć oraz uzyskać pisemne zgody w/w właścicieli działek na lokalizację, 
wejście na teren i wbudowanie urządzeń z ich wyszczególnieniem 

e) Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli bę-
dzie wymagana) 

f) Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację 
przedsięwzięcia wraz ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko (jeśli będzie wymagana) 

g) Uzyskać pozwolenie wodno-prawne wraz ze sporządzeniem niezbędnych 
operatów wodno-prawnych (jeśli będzie wymagane) 

h) Wykonać dokumentację hydrogeologiczną (jeśli będzie wymagana) 
i) Uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe  
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j) Wykonać wszelkie konieczne projekty branżowe wraz ze specjalistycznymi 
opracowaniami przeszkód terenowych (rzeki, rowy itp.) 

k) Uzyskać decyzję na wejście w pas drogowy (wraz ze sporządzeniem projek-
tów organizacji ruchu) 

l) Uzyskać zatwierdzenie opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego, 
przy czym dokumentacja musi być wykonana w oparciu o zapisy „Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użyt-
kowego” (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 

m) Uzgodnić dokumentację w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
w Jarocinie 

n) Dostarczyć 4 egz. uzgodnionej dokumentacji do Zamawiającego 
o) Przygotować przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski zgodnie z „Rozpo-

rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określe-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz.U.  
z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.) 

p) Przygotować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowla-
nych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno – użytkowego” (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072  
ze zm.) 

q) Uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę dla Zamawiającego 
r) Niezwłoczne usunąć wszelkie uchybienia, wady i nieprawidłowości w treści 

opracowanych dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji inwestycji 
s) Wykonywać bez dodatkowego wynagrodzenia nadzór autorski w trakcie 

trwania budowy (czas realizacji nadzoru autorskiego zależeć będzie od czasu 
trwania budowy) 

t) Jeśli przepisy prawa lub interes Zamawiającego wymagają dokonania innych 
czynności, niż te wymienione powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
wykonania w ramach przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia 

 
4. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających. 
 

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, ja-
kim muszą odpowiadać ofert wariantowe 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

7. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.10.2012 r. 
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8. Opis warunków udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na warunkach określonych w spe-

cyfikacji 
8.5. Przedstawią odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewi-

dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 

8.6. Wykażą wykonane usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłu-
gom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty  
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
usługi te zostały wykonane należycie. Za usługi odpowiadające rodzajem za-
mówienia, Zamawiający uznawał będzie wykonanie prac polegających na za-
projektowaniu co najmniej 100 mb sieci wodociągowej  

8.7. Wskażą w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzą podwyko-
nawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonaw-
ców nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot 
zamówienia 

8.8. Dysponują lub będą dysponować wykwalifikowaną kadrą techniczną do pro-
jektowania: w branży sanitarnej (przynajmniej 1 osoba), posiadającą obowią-
zujące w dniu otwarcia ofert zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa oraz decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych 

8.9. Przedstawią polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-
wadzonej działalności, z włączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe po 
wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego wykonania, przy czym 
suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł (słownie: sto ty-
sięcy złotych 00/100) 

8.10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
8.10.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem po-

stępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wyko-
nując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawio-
na do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nie-
należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wyko-
nawca nie ponosi odpowiedzialności; 

8.10.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono; 

8.10.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, od-
roczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
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8.10.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popeł-
nione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-
stępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodar-
czemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; 

8.10.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestęp-
stwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamó-
wienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych; 

8.10.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomoc-
nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowa-
niem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popeł-
nione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8.10.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popeł-
nione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wych; 

8.10.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z po-
stępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestęp-
stwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8.10.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

8.10.10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowa-
niu 

8.11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 
którzy:  
8.11.1. wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osoba-
mi uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,  

8.11.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowa-
dzonego postępowania; 

8.11.3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępo-
waniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warun-
ków; 

8.12. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępo-
wania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8.13. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oświad-
czeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. 
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9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
9.1. Oświadczenie Wykonawcy wg załączonego do specyfikacji wzoru 
9.2. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-

ności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 

9.3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczę-
cia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działal-
ności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i warto-
ścią robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów po-
twierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za roboty odpowia-
dające rodzajem zamówienia, Zamawiający uznawał będzie wykonanie prac 
polegających na zaprojektowaniu co najmniej 100 mb sieci wodociągowej  

9.4. Wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwyko-
nawcom, przy czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonaw-
ców nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot 
zamówienia 

9.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg załą-
czonego do specyfikacji wzoru 

9.6. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, z włączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe po wykona-
niu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego wykonania, przy czym suma 
gwarancyjna nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych 00/100) 

9.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej  
9.7.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 pkt „Informacja  

o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” 
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

9.7.2. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone  
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczone przez wykonawcę. 

9.7.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,  
o których mowa w 9.7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-
wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy 
pkt 9.7.2. stosuje się odpowiednio. 

9.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
9.8.1. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo to musi być podpisane przez 
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wszystkich zainteresowanych wykonawców – jeśli dotyczy (w przy-
padku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 
żądał przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych 
podmiotów). 

9.8.2. Zamawiający wymagać będzie oddzielnie od każdego z wykonaw-
ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumen-
tów, o których mowa w punktach: 9.1., 9.2., 9.6. pkt „Informacja  
o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” 
– nie podlegają one sumowaniu. 

9.8.3. Załączenie dokumentów, o których mowa powyżej, ma udowodnić, że 
żaden z uczestników nie podlega wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

9.8.4. Jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie przedstawi dokumentów 
albo z innego powodu podlega wykluczeniu, wykluczeni zostaną 
wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówie-
nia. 

9.8.5. Oświadczenia i dokumenty niewymienione w pkt 9.8.2 niniejszej spe-
cyfikacji wykonawcy składają wspólnie i podlegają one sumowaniu. 

9.8.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie.  

9.8.7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika 
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniej-
szego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  

9.8.8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącz-
nie z pełnomocnikiem (liderem).  

9.8.9. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powo-
łujące się na wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy 
należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika; rozumie się 
przez to nazwę i adres pełnomocnika (lidera) oraz nazwę i adres part-
nerów. 
 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
Tel. 509 940 675 / Fax 62 747 34 80 / e-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl 
 

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
Tomasz Olszak 
 

12. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

13. Termin związania ofertą 
13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 
13.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców  
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o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuż-
szy jednak niż 30 dni. 

 
14. Opis sposobu przygotowywania ofert 

14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których 
oferta odpowiada zasadom i wymaganiom określonym w specyfikacji. 

14.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
14.3. Ofertę składa się (pod rygorem nieważności) w formie pisemnej. 
14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 
14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. 
14.6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 
14.7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta. 
14.8. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytel-

nym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nie-
czytelne zostaną odrzucone. 

14.9. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 
załącznik do specyfikacji. 

14.10. Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych koper-
tach zaadresowanych do zamawiającego, z zaznaczeniem na zewnętrznej ko-
percie nazwy zamówienia: „Przetarg nieograniczony na wykonanie doku-
mentacji projektowej dla zadania: Wydłużenie sieci wodociągowej w m. 
Tarce (gm. Jarocin). Nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 24.04.2012 r.” 

14.11. Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wyko-
nawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert, 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 
przedterminowe otwarcie. 

 
15. Miejsce oraz termin składania ofert 

Sekretariat w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni 
Ścieków w Cielczy, adres: 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1.  
Termin składania: do dnia 24.04.2012 r. do godz. 11.00. 
 
Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
Biuro nr 6 w budynku administracyjnym Zamawiającego na terenie Oczyszczalni 
Ścieków w Cielczy, adres: 63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1. 
Termin otwarcia: dnia 24.04.2012 r. o godz. 12.00. 
 

16. Opis sposobu obliczenia ceny 
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumen-
tach, o których mowa w pkt 3 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy (cena ryczałtowa). 
 

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą 
Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w złotych polskich – PLN. 
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18. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Cena – 100 %, liczona wg wzoru: E = A / B x 100 pkt x 100 %, gdzie: A – cena brut-
to najniższa z oferowanych; B – cena brutto badanej oferty 
 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy 
Zamawiający nie przewiduje formalności, które powinny zostać dopełnione po wybo-
rze oferty w celu zawarcia umowy. 
 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
W załączeniu do specyfikacji. 
 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający nie przewiduje możliwości wniesienia protestów dotyczących postano-
wień niniejszej specyfikacji, a także protestów wobec czynności podjętych przez za-
mawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiające-
go czynności, do której jest obowiązany na podstawie specyfikacji. 
 

23. Zasady udzielania zamówień 
23.1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamó-

wienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców. 

23.2. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, o ile niniejsza specy-
fikacja nie stanowi inaczej. 

23.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pi-
semnej. 

23.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
23.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowa-
niu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 
24. Wybór oferty najkorzystniejszej 

24.1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia 
ofert. 

24.2. Otwarcie ofert jest jawne. 
24.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

24.4. Informacje, o których mowa w pkt 24.3., przekazuje się niezwłocznie wyko-
nawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

24.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyja-
śnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający nie prowadzi z wyko-
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nawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 24.6., 
nie dokonuje jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

24.6. Zamawiający poprawia w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 

24.7. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący 
sposób:  
24.7.1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:  

24.7.1.1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jed-
nostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jed-
nostkową, 

24.7.1.2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i licz-
bą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek 
miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada do-
konanemu obliczeniu ceny; 

24.7.2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
24.7.2.1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części 

zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny 
za części zamówienia, 

24.7.2.2. jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słow-
nie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten za-
pis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

24.7.2.3. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani 
podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyj-
muje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówie-
nia wyrażone słownie; 

24.7.3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia al-
bo jego część (cena ryczałtowa): 
24.7.3.1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez 

względu na sposób jej obliczenia, 
24.7.3.2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie 

ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 
cenę ryczałtową podaną słownie, 

24.7.3.3. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałto-
wych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne 
ceny ryczałtowe. 

24.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
24.8.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia; 
24.8.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu prze-

pisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
24.8.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
24.8.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia; 
24.8.5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można po-

prawić na podstawie pkt 24.7. SIWZ lub błędy w obliczeniu ceny; 
24.8.6. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
24.8.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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24.9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuce-
niu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

24.10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosun-
ku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w okre-
ślonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

24.11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane roz-
wiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówie-
nia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ 
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

24.12. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

24.13. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji. 

24.14. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

24.15. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium 
oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określo-
nym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

24.16. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, któ-
rzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 
25. Unieważnienie postępowania 

25.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
25.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
25.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawia-

jący może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
25.1.3. w przypadkach, o których mowa w pkt 24.15. specyfikacji, zosta-

ły złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
25.1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadze-

nie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

25.1.5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie 
ważnej umowy w sprawie zamówienia. 

25.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawia-
damia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

26. Zawarcie umowy 
26.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia nie później niż przed 

upływem terminu związania ofertą. 
26.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
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spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w pkt 25 specyfikacji. 

26.3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, 
chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

26.4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zo-
bowiązaniem zawartym w ofercie. 

26.5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu za-
mówienia zawarte w specyfikacji.  

26.6. Wykonawcy, o których mowa w pkt 23.5. specyfikacji, ponoszą solidarną od-
powiedzialność za wykonanie umowy. 

26.7. Zamawiający nie dokona żadnych zmian postanowień zawartej umowy w sto-
sunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, któ-
rych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla zamawiającego. 

26.8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wyko-
nania części umowy. 

 
 
 
 
 
 
Cielcza, dnia………………     Podpisano....................................... 
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Załącznik nr 1 
 

..................................., data........................ 
.................................................. 
pieczątka firmowa wykonawcy 
 

Oferta  
 
 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wy-
dłużenie sieci wodociągowej w m. Tarce (gm. Jarocin)” zgodnie z wymaganiami określo-
nymi  
w specyfikacji, oświadczamy, że: 
 
1. Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę: 

  
 Cena netto.......................... zł 

słownie:...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
+ 23 % VAT  
 
cena brutto.......................... zł 
słownie:...................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
Cena brutto wymieniona w tym punkcie jest ceną, o której mowa w pkt 13 niniej-
szej specyfikacji „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 
ofert”, a więc będzie ona podlegała ocenie przez Zamawiającego. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.10.2012 r. 
3. Termin płatności faktur: do 30 dni. 
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykona-

nia zamówienia. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji, w tym z istotnymi postanowie-

niami umowy i dokumentacją techniczną i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmu-
jemy warunki w niej zawarte. 

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w specyfikacji i nie podlegamy wyklu-
czeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie specyfikacji. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specy-
fikacji. 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy. 
9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

nr........................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane. 

10. Akceptujemy warunek Zamawiającego, iż niniejsze postępowanie lub zawarta umowa  
na podstawie niniejszego postępowania mogą zostać unieważnione w przypadku nieza-
pewnienia źródeł finansowania inwestycji. 
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11. W przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej, wyrażamy zgodę na podpisanie umowy. 
12. Oferta została złożona na............ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych  

od nr........ do nr....... 
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić poniżej wszystkie 

załączniki): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta zawiera............. stron kolejno ponumerowanych 

 
Podpisano....................................... 

(upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 2 
  
..................................., data........................ 

 
.................................................. 
pieczątka firmowa wykonawcy 
 
 

Oświadczenie 
 
 
Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
2. Nie podlegam wykluczeniu na podstawie pkt 8 specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia. 
3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dyspo-

nuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-

wienia. 
 
 
 
 
 

Podpisano....................................... 
(upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 3 
  
..................................., data........................ 

.................................................. 
pieczątka firmowa wykonawcy 
 

Wykaz zamówie ń 
 
 
Wykaz usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat o charakterze i złożoności porów-
nywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. 
 

Lp. Nazwa, adres 
 inwestora 

Charakterystyka 
 projektu 

Rok zakończenia 
 projektu 

1. 
 

 

 
 
 

 

2. 
 
 

 
 
 

 

3. 
 
 

 
 
 

 

4. 
 
 

 
 
 

 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do niniejszego załącznika innego wykazu wy-
konanych prac, którego autorem będzie wykonawca, jednak musi on zawierać informacje 
wyszczególnione w niniejszym wzorze. 
 
Obowiązkowo – do ważności niniejszego wykazu – należy załączyć dokumenty potwierdza-
jące, że roboty te zostały wykonane należycie. 

 
 
 
 
 
Podpisano......................................... 
                    (upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 4 
 

..................................., data........................ 
 
.................................................. 
pieczątka firmowa wykonawcy 
 
 

Wykaz cz ęści zamówienia, 
której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom 

 
Przy realizacji niniejszego zamówienia  
będziemy korzystać / nie będziemy korzystać* 
z podwykonawców. 
 
W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców należy w poniższej tabeli 
wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, przy 
czym łączna wartość prac wykonywanych przez podwykonawców nie może przekroczyć 
.......... % wynagrodzenia wykonawcy za cały przedmiot zamówienia. 
 

Lp. 
Zakres  

powierzanych robót 
Wartość  

powierzanych robót 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
Podpisano......................................... 
                    (upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 5 
 

..................................., data........................ 
 
.................................................. 
pieczątka firmowa wykonawcy 
 
 

Wykaz osób  
które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia 

 
 
Do realizacji niniejszego zamówienia proponujemy odpowiedni personel techniczny: 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Rola w kontrakcie 

1. 
 

 
 

Branża sanitarna 

 
 
 

 
 
 
Podpisano......................................... 
                    (upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 6 
 

Istotne postanowienia umowy 
 
Użyte pojęcia oznaczają: 
Zamawiający – PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie (63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1) 
Wykonawca – projektant, któremu zostanie udzielone zamówienie 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dla wykonania 
zadania: „Wydłu żenie sieci wodociągowej w m. Tarce (gm. Jarocin)”, co stanowi 
„Przedmiot umowy”. 

2. Dokumentacja projektowa zawierać będzie uzyskane wszystkie niezbędne w procesie 
inwestycyjno-budowlanym decyzje administracyjne włącznie z prawomocnym pozwole-
niem na budowę, których podmiotem będzie Zamawiający, zgodnie z zasadami sztuki 
projektowej i współczesnej wiedzy technicznej, a także odpowiednimi normami i obo-
wiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu  
o warunki techniczne wydane przez Zamawiającego – szczegółowe warunki techniczne 
zostaną określone po złożeniu wniosku przez projektanta do Zamawiającego, a także 
składać się z projektu budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, jak rów-
nież z projektu wykonawczego. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej: sieć wodo-
ciągowa – ok. 115 mb 

3. Wykonawca we własnym zakresie winien: 
a) Wykonać niezbędne podkłady geodezyjne lub uaktualnić istniejące  
b) Przedstawić zaprojektowany przebieg wszystkich sieci na mapach 
c) Uzyskać warunki techniczne od Zamawiającego  
d) Uzyskać wypis z rejestru gruntów i sporządzić wykaz właścicieli gruntów wraz  

z aktualnymi adresami i numerami działek, przez które będzie przebiegać sieć oraz 
uzyskać pisemne zgody w/w właścicieli działek na lokalizację, wejście na teren  
i wbudowanie urządzeń z ich wyszczególnieniem 

e) Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będzie 
wymagana) 

f) Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsię-
wzięcia wraz ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli bę-
dzie wymagana) 

g) Uzyskać pozwolenie wodno-prawne wraz ze sporządzeniem niezbędnych operatów 
wodno-prawnych (jeśli będzie wymagane) 

h) Wykonać dokumentację hydrogeologiczną (jeśli będzie wymagana) 
i) Uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe  
j) Wykonać wszelkie konieczne projekty branżowe wraz ze specjalistycznymi opra-

cowaniami przeszkód terenowych (rzeki, rowy itp.) 
k) Uzyskać decyzję na wejście w pas drogowy (wraz ze sporządzeniem projektów or-

ganizacji ruchu) 
l) Uzyskać zatwierdzenie opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego, przy 

czym dokumentacja musi być wykonana w oparciu o zapisy „Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz.U. z 2004 r., 
Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 
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m) Uzgodnić dokumentację w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ja-
rocinie 

n) Dostarczyć 4 egz. uzgodnionej dokumentacji do Zamawiającego 
o) Przygotować przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski zgodnie z „Rozporzą-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-
tów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze 
zm.) 

p) Przygotować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego” (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 

q) Uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę dla Zamawiającego 
r) Niezwłoczne usunąć wszelkie uchybienia, wady i nieprawidłowości w treści opra-

cowanych dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji inwestycji 
s) Wykonywać bez dodatkowego wynagrodzenia nadzór autorski w trakcie trwania 

budowy (czas realizacji nadzoru autorskiego zależeć będzie od czasu trwania bu-
dowy) 

t) Jeśli przepisy prawa lub interes Zamawiającego wymagają dokonania innych czyn-
ności, niż te wymienione powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykona-
nia w ramach przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia 

4. Czynności wymieniony w § 1 stanowią „Przedmiot umowy”. 
 

§ 2 
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30.10.2012 r. 

 
§ 3 

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zorganizowanie spotka-
nia przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w celu uwzględnienia w procesie projek-
towania ich ewentualnych uwag. 
 

§ 4 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy na kwotę 

..................................zł, słownie: ....................................................................... 
2. Cena obejmuje wykonanie całego przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT. 

Podatek ten będzie doliczany do faktury wg stawki obowiązującej w dniu fakturowania. 
4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji. 

 
§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po wykonaniu przedmiotu umowy dostar-
czeniu go do Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy będzie płacone po spełnieniu wa-
runku zawartego w § 5.  
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2. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury ustala się do 30 dni od dnia jej złoże-
nia u Zamawiającego, jednak dzień złożenia nie może być wcześniejszy niż data podpisa-
nia protokołu, o którym mowa w § 5. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
− za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, 
− za opóźnienie w usunięciu wad opracowania dokumentacji w wysokości 0,2 % wy-

nagrodzenia za cały przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

− za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 
10 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia za cały 
przedmiot umowy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowa-
nia uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażo-
nej na piśmie. 
 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 10 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzem-
plarzu dla każdej ze stron. 
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Załącznik nr 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik mapowy 
 


