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CZĘŚĆ I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 
Powiat Mławski, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana 
Roweckiego „Grota” 10, 06 – 500 Mława, działając na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr z 2012, poz. 1271), zaprasza do złoŜenia ofert w przetargu 
nieograniczonym na: 
 

o Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr P2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z 
przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na 
terenie powiatu mławskiego” 

 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):71.32.23.00-4, 71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9 
 
 
Wstępny zakres rozwiązań projektowych obejmuje: 

�  przekrój normalny: w zaleŜności od potrzeb przekrój półuliczny lub uliczny; 
�  wzmocnienie istniejącej konstrukcji; 
�  poszerzenie jezdni, 
�  chodniki; 
�  odwodnienie drogi powiatowej; 
�  rozwiązanie skrzyŜowań: skrzyŜowania zwykłe. 
�  oznakowanie poziome i pionowe dla całego ciągu drogowego w zakresie ustalonym z 

zamawiającym. 

 
Szczegółowy zakres prac obejmuje:  

� opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem materiałów niezbędnych do 
otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i pełnieniem nadzoru 
autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej,  

� projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;  
� projekt drogi, skrzyŜowań, chodników, zatok autobusowych i innych obiektów drogowych 

wynikających z przyjętego rozwiązania drogowego;  
� projekty obiektów inŜynierskich, jeŜeli takie będą wynikać z rozwiązania projektowego 

(przepusty itp.), mosty;  
� projekt odwodnienia; projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach 

opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki 
autobusowe itp.;  

� projekty przełoŜenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) 
kolidujących z projektowaną drogą;  

� szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  
� przedmiar robót;  
� kosztorys inwestorski dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie 

SST);  
� inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu 

na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji 
zezwalających na usunięcie drzew;  
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� zatwierdzony przez Starostę Mławskiego projekt stałej organizacji ruchu;  
� pomiary ruchu drogowego i wyliczenie prognozy ruchu;  
� uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne;  
� wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z 

uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno – prawny, informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów;  

� wyrys z map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów, 
� badanie geotechniczne podłoŜa,  
� badanie nośności nawierzchni.  

 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2013 roku. 
 
 
Przewiduje się, Ŝe roboty budowlane, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór autorski przez 
Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu, będą trwały dla inwestycji ok. 5- 8 miesięcy i 
rozpoczną się w II kwartale 2014 roku. Długość okresu realizacji robót budowlanych oraz terminy 
rozpoczęcia i zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego są orientacyjne i mogą ulec zmianie.  
 
 
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień 

Publicznych 
1.2 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 
1.3 Spełniają warunki określone w punkcie 2 niniejszej instrukcji dla Wykonawców 
 
 
2. Warunki wymagane od Wykonawców. 
2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe w 
okresie ostatnich 3 lat (2010 - 2012) przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegające 
na wykonaniu opracowania kompletnych dokumentacji projektowych (zawierających projekt 
budowlany i wykonawczy) dotyczący remontu, budowy lub przebudowy drogowych obiektów 
mostowych usytuowanych w ciągu drogi klasy min. Z, dokumentacji projektowej na przebudowę 
obiektów mostowych i dróg, o wartości brutto min. 100.000,00 zł kaŜde; z podaniem ich wartości oraz 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały 
wykonane naleŜycie,  
2.3 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w 
sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe dysponuje w szczególności osobami, które:  
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują  
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
2.3.1.) do pełnienia funkcji Projektanta branŜy mostowej: 
a) minimalna liczba osób: 1 
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez 
ograniczeń w specjalności mostowej - wykonał lub sprawdził min. 2 dokumentacje projektowe 
(zawierające projekt budowlany i wykonawczy) dla drogowych obiektów mostowych usytuowanych 
w ciągu drogi klasy min. Z. 
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2.3.2) do pełnienia funkcji Sprawdzającego branŜy mostowej: 
a) minimalna liczba osób: 1 
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez 
ograniczeń w specjalności mostowej - wykonał min. 2 dokumentacje projektowe (zawierające projekt 
budowlany i wykonawczy) dla drogowych obiektów mostowych usytuowanych w ciągu drogi klasy 
min. Z. 
2.3.3) do pełnienia funkcji Projektanta branŜy drogowej: 
a) minimalna liczba osób: 1 
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej - wykonał min. 2 dokumentacje projektowe (zawierające projekt 
budowlany i wykonawczy) dla dróg klasy min. Z. 
2.3.4.) do pełnienia funkcji Sprawdzającego branŜy drogowej: 
a) minimalna liczba osób: 1 
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej - wykonał lub sprawdził min. 2 dokumentacje projektowe 
(zawierające projekt budowlany i wykonawczy) dla dróg klasy min. Z. 
 
UWAGA! 
Wykonawca moŜe wskazać jedną osobę do równoczesnego pełnienia funkcji sprawdzającego w 
branŜach: drogowej i mostowej, pod warunkiem, Ŝe osoba ta będzie posiadać doświadczenie i 
uprawnienia wymagane dla obu tych stanowisk. 
 
 
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne / 
konsorcja), Ŝaden z nich nie moŜe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 
ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. 2 muszą spełniać łącznie. 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
Zamawiający przypomina, iŜ wiedza i doświadczenie jest nierozerwalnym zasobem związanym z 
podmiotem ich udostępniającym, niemoŜliwym do samodzielnego obrotu, bez zaangaŜowania tego 
podmiotu w wykonanie tego zamówienia. Wykonawca korzystając z zasobów podmiotu trzeciego na 
zasadach art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobligowany udowodnić 
zamawiającemu, iŜ realnie moŜe z nich korzystać. Oznacza to, Ŝe wykonawca przedkładając pisemne 
zobowiązanie bądź inny dowód winien wyraźnie wskazać, kto, co, komu, na jak długo oddaje do 
dyspozycji oraz Ŝe odbędzie się to poprzez zaangaŜowanie się oddającego w realizację zamówienia w 
charakterze PODWYKONAWCY.  
 
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły 
„spełnia – nie spełnia” 
Nie spełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 
3. Wymagania dotyczące wadium. 
1) Wadium w wysokości 3.500,00 zł powinno być wniesione w terminie do dnia 12 kwietnia 2013 r. 
godz. 10 00. 
2) Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275)  

 
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek zamawiającego w BANKU 
SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE Oddział w Mławie Nr 05  8213  0008  2003  0402  4824  
0003 i powinny znajdować się na w/w koncie nie później niŜ do 12 kwietnia 2013 r. do godz. 1000. 
 
3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
JeŜeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającym 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 
 
5. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1) Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę.  
2) Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 
3) oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty; Zamawiający nie wyraŜa 
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, 
4) wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się 
w kopercie czy opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty, 
5) Wykonawca zamieści ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta 
zewnętrzna będzie zaadresowana i oznaczona zgodnie z opisem zawartym w ustępie 8. Koperta 
wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku 
stwierdzenia jej niewaŜności, 
6) kaŜda zapisana strona lub kartka oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość 
zszyta trwale, co zapobiegnie moŜliwości dekompletacji zawartości oferty, 
7) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złoŜony przez osobę / osoby 
upowaŜnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub 
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
8) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, 
9) nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 
10) Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej, 
11) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
12) ofertę naleŜy przedłoŜyć w jednym egzemplarzu, 
13) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. Zaleca się, 
aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, 
14) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień. 
 
1) Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych z SIWZ, sposobu przygotowania i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie w 
terminie nie późniejszym niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert lub na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego 
nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania bez 
wskazania źródła zapytania. 
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JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa wyŜej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.  
W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
2) osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach proceduralnych związanych z 
przetargiem jest p. Anna Piliszek tel. /0…23/ 654-34-68, w kwestiach technicznych –p. Leszek 
Ślubowski tel. /0…23/ 654-34-68, 505 003 320 
3) w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜe zmienić 
treść SIWZ. O kaŜdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi kaŜdego z 
uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji 
oferty Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. 
4) Zamawiający ustala, Ŝe wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne 
będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną. W przypadku gdyby 
Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji 
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu.  
Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub wyjątkowo faksem, 
zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.  
Za datę powzięcia wiadomości uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. KaŜda informacja opatrzona będzie Nr 
postępowania nadanym przez Zamawiającego, zawartym w określeniu zamówienia na 1 stronie 
SIWZ. Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę. 
 

e-mail Zamawiającego: zamowienia.publiczne@pzdmlawa.pl  
 

nr faks - /23/ 654 - 34 - 68 
 
 
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
8. Miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę naleŜy złoŜyć w kopercie nieoznakowanej nazwą Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego 
(Sekretariat) do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godz. 1000 
zaadresowanej na: 
 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie 
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 
06 – 500 Mława 
 
tytuł: 

 
Oferta w postępowaniu na: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

P2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. 
Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na terenie powiatu mławskiego 

 
Nr postępowania – PZD. DT – 2310.2.2013 

 
Nie otwierać przed dniem: ………………………………………………. 
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2) Wykonawca otrzyma na Ŝądanie potwierdzenie złoŜenia oferty. 
3) Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty 
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach, jak składana 
oferta, tj. w kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod którym została 
zarejestrowana oferta. Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 
4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze 
złoŜonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 
5) oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
 
9. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2013 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego. 
2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informację z otwarcia 
ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 
 
10. Zawartość i wymogi odnośnie składanej oferty. 
 
1) oferta musi zawierać wypełniony formularz OFERTA, DOWÓD WNIESIENIA WADIUM oraz 
następujące załączniki: 
 
załącznik nr 1 - pisemne oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2, 
załącznik nr 2 – pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22  
  ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, 
załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat (2010 - 2012) przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu opracowania 
kompletnych dokumentacji projektowych (zawierających projekt budowlany i 
wykonawczy) dotyczący remontu, budowy lub przebudowy drogowych obiektów 
mostowych usytuowanych w ciągu drogi klasy min. Z, dokumentacji projektowej na 
przebudowę obiektów mostowych i dróg, o wartości brutto min. 100.000,00 zł kaŜde; z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie, 

załącznik nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w  
  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z  
  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  

 wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu  
 wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami,  
załącznik nr 5 - oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
  posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  
  takich uprawnień,  
załącznik nr 6 – aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, 
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załącznik nr 7 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu z datą wystawienia nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

załącznik nr 8 – aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS potwierdzające, Ŝe wykonawca nie  
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub 
potwierdzenie, Ŝe wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, z datą wystawienia nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie wymogów dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału 
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych polega na 
zasobach innych podmiotów za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest 
oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 3, 4 i 5 dodatkowo udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
 
Zamawiający prosi o ułoŜenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyŜej kolejności. 
2) Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 

a) wszystkie dokumenty winny być złoŜone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust 2 i 3 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te 
podmioty.  

b) wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złoŜone wraz z  
 tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, 
c) w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających  

wspólną ofertę, dokumenty składające się na załączniki o numerach od 1 do 8 winny być 
złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę oddzielnie.  

d) jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji, nie 
ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

e) dokument(y), o których mowa wyŜej powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6  
 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
f) dokumenty potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z uiszczaniem  

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinny być wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

g) jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej, zastępuje się 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania 
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JeŜeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące 
wymagania: 
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego kaŜdy z Wykonawców 
występujących wspólnie, oddzielenie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 
b) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a takŜe sytuacji ekonomicznej i 
finansowej w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki, 
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie,  
d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego - stosowny dokument 
naleŜy dołączyć do oferty,  
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako reprezentant pozostałych. 
 
UWAGA!!! ZłoŜenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest moŜliwe 
jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoŜy wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub 
nie złoŜy pełnomocnictwa albo złoŜy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub złoŜy wadliwe pełnomocnictwo, 
Zamawiający wezwie go do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy 
mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania). ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŜ w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.  
 
11. Sposób obliczenia ceny oferty. 
 
1) Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i naleŜności, musi być podana w złotych cyfrą i 
słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT oraz z uwzględnieniem wymagań związanych z 
postanowieniami umowy, w szczególności zakresu usługi, ubezpieczenia, upustów oraz wszystkich 
pochodnych, między innymi ubezpieczenia i opłaty oraz wszystkich wymagań określonych w 
niniejszej specyfikacji. 
3) Cena moŜe być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen. 
4) Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) 
zamówienia. 
5) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 
6) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 
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7) Do przeliczania na PLN wartość zrealizowanych usług wyraŜonej w walutach innych niŜ PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert. 
 
12. Opis kryteriów ofert. 
 
1) przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 
 
Cena ofertowa – 100 % (łączna cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia tj. dokumentacja 
projektowa + nadzór autorki) 
 
2) oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalną ilość punktów. 
3) pozostałym Wykonawcom spełniającym wymaganie, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
liczba punktów 
 
13. Sposób oceny ofert. 
 
1) ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: 
a) w zakresie kryterium oferta moŜe uzyskać 100 punktów, 
b) ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
 
 

Pco = (Cn : Co) x 100 punktów 
 
gdzie: 
 
Pco – punkty dla badanej oferty 
Cn – cena najniŜsza w zbiorze ofert 
Co – cena badanej oferty 
2) punkty wyliczone w kryterium zostaną pomnoŜone przez znaczenie procentowe kryterium. 
3) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 
14. Odrzucenie ofert 
 
1) Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo 
Zamówień Publicznych 
2) o odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców, równocześnie 
podając uzasadnienie publiczne i prawne. 
 
15. Informacje dla Wykonawców. 
 
1) wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
2) zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych protokół, oferty oraz wszelkie 
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeŜeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe mogą 
być one udostępnione, z wyjątkiem tych, o których jest mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 
3) Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w Ustawie oraz w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
zakresie podanych kryteriów wyboru. 
4) Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 
złoŜyli ofertę. 
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy. 
5) językiem kontaktu jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między 
Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą w języku polskim. 
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16. Zamawiający załącza do niniejszej specyfikacji wzór (projekt) umowy i na takich warunkach 
wymaga się od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 
17. Środki odwoławcze przysługujące Wykonawcom w toku postępowania. 
 
1) Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej Ustawy. 
2) przed upływem terminu składania ofert środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom 
zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przygotowała Anna Piliszek 
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CZĘŚĆ II 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 
 
 

Do: 
       Powiatowego Zarządu Dróg 
       w Mławie 

06-500 Mława 
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 

 
W nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: opracowanie 
dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2307W 
Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. 
Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na terenie powiatu mławskiego 

Oferujemy wykonanie Zamówienia za łączną cenę ryczałtową: 

netto: ..................................................................................... zł  , 

słownie netto:…………………………………………………………………….........złotych 

podatek VAT....% tj .............................................................. zł 

słownie:……………………………………………………………………….............złotych 

brutto: ......................................................... , ....................... zł 

słownie brutto: ...................................................... …………………………………….złotych 

 

w tym: 
 
a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: 
…………………………………………… zł 
słownie złotych: …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
cena ryczałtowa netto …………………………… zł  
podatek VAT…………………………………….. zł 
 
b) cena ryczałtowa brutto za pełnienie nadzoru autorskiego: ………………………………….zł 
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
cena ryczałtowa netto: ………………………………….. zł 
podatek VAT …………………………………………….zł  
 

 

W cenie zawarto wszystkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi. 

 

Prace objęte Zamówieniem wykonamy w terminie do dnia …………………….. r. od daty 
podpisania umowy. 
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Oświadczamy, Ŝe: 
1. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń, 
2. dokonaliśmy wizji lokalnej oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do 

przygotowania oferty, 
3. zawarty w SIWZ projekt umowy (Część V SIWZ) został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam Zamówienia do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4. uwaŜamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert 
określonego w SIWZ, 

5. spełniamy warunki określone w art 22 ust. l Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) 

6. roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.  

Następujące roboty zamierzamy zlecić niŜej wymienionym podwykonawcom: 
……….................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

7. wadium w kwocie ........................ PLN zostało wniesione w dniu ........................................ w 
formie........................................................................... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu). 

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego 
wadium. 

8.  oświadczamy, Ŝe naleŜymy / nie naleŜymy* do grupy kapitałowej; (w przypadku zaznaczenia 

„naleŜę”, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty listę podmiotów naleŜących do tej 

samej listy kapitałowej).  

      9.  oferta została złoŜona na …………stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 
………… do nr ……….. w l egzemplarzu, 

    10. informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ………do ………..  
      stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  
      konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego  
       postępowania. 

Integralną część oferty stanowią załączniki o numerach od 1 do 8.  

*  -  właściwe podkreśl 

 

UWAGA: 
Ofertę wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć wg załączonych wzorów. 
JeŜeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

 

Nazwa Wykonawcy .................... ………………………………………………………………………... 

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

Adres Wykonawcy (wraz z kodem) …………………………………………………………………… 

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

tel. (kierunkowy)   ……… tel .... ………………………………..,fax………………………………… 
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REGON  ................................................................................................................................  

NIP  ........................................................................................................................................  

Nr konta na które będą regulowane naleŜności: 

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

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

Internet: http.//…………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ..................................................................................................................................... …………... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................. …………... 

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): ( ....... ) .............................................................................. …………… 

 

 

 

 

 ............................ ,dn ......................................   ...............................................  
              (podpis upełnomocnionego przedstawiciela  
                                     Wykonawcy) 

 
 
 
Załączniki do oferty: 
 
załącznik nr 1 - pisemne oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, 
załącznik nr 2 – pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  
  – Prawo Zamówień Publicznych, 
załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat (2010 - 2012) przed upływem terminu  

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu opracowania kompletnych dokumentacji 
projektowych (zawierających projekt budowlany i wykonawczy) dotyczący remontu, budowy 
lub przebudowy drogowych obiektów mostowych usytuowanych w ciągu drogi klasy min. Z, 
dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów mostowych i dróg, o wartości brutto min. 
100.000,00 zł kaŜde; z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie, 

załącznik nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  
  odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami  
  budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  
  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

 nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  
załącznik nr 5 - oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  
  wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
załącznik nr 6 – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
  gospodarczej , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w  

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

załącznik nr 7 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe  
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu z datą wystawienia nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

załącznik nr 8 – aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z  
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenie, Ŝe wykonawca 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z datą 
wystawienia nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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Załącznik Nr 1  
do oferty   
  

 
 
 

OŚWIADCZENIE  W  TRYBIE  ART. 24 ust. 1 i 2 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), który mówi, Ŝe: 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienaleŜycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŜeli szkoda lub obowiązek 
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŜ 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy;  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
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przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a takŜe przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku;  
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo - akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym 
mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia 
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą, 
3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5) naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3), złoŜyli odrębne 
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, Ŝe wykaŜą, Ŝe 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
 miejscowość  i data       
 
 
.........................................................                                                 
  podpis ( podpisy) oferenta 
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Załącznik Nr 2 

do oferty 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 
UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Nazwa wykonawcy ................................................................. …………………………………… 

Adres wykonawcy .................................................................. ……………………………………. 

Numer telefonu, faksu  .......................................................... …………………………………… 

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy) 

 
Oświadczam, Ŝe zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2012, poz. 1271) 

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..     ………………………………….. 

Miejscowość, data        Podpis wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 

do oferty 

 

Nazwa Wykonawcy. ………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy..................................................................................................................... 

 
 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat (2010 - 2012), a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu 
opracowania kompletnych dokumentacji projektowych (zawierających projekt budowlany i 

wykonawczy) dotyczących remontu, budowy lub przebudowy drogowych obiektów mostowych 
usytuowanych w ciągu drogi klasy min. Z, dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów 

mostowych i dróg, o wartości brutto min. 100.000,00 zł kaŜde; z podaniem ich wartości oraz 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały 

wykonane naleŜycie 
 
 

 
 

Nazwa zadania, 
rodzaj robót xx) 

Nazwa, adres i telefon 
Zleceniodawcy 

Data 
rozpoczęcia 

robót 

Data 
zakończenia 

robót 
Wartość robót 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
………………………………… dn. ……………………………….  
 
 
 
………………………………………………………………………. 
/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 

do oferty 

 

Nazwa Wykonawcy. ………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy..................................................................................................................... 

Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczony na: opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2307W Mława - Grzybowo - 
Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 
01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na terenie powiatu mławskiego oświadczamy, Ŝe 
dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia 
następujące osoby: 
 
 

Lp.  Imię i nazwisko Funkcja Kwalifikacje zawodowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
DLA KAśDEGO Z KANDYDATÓW ZAŁĄCZAMY ZAŁĄCZNIK Nr 5a 
 
 
 
 
 
 
………………………………… dn. ……………………………….  
 
 
 
………………………………………………………………………. 
/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5a 

do oferty 
 
 

Informacja o doświadczeniu osób wskazanych w Załączniku Nr 5 do oferty 
 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu nieograniczonym na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
P2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową 
mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na terenie 
powiatu mławskiego przedkładamy następujące informacje: 
 
 
1. Nazwisko: 
 
2. Imiona: 
 
3. Wykształcenie (o ile wymagane): 
 
4. Przewidywana funkcja: 
 
5. Wymagane doświadczenie: 
 

 
Wymagane 

doświadczenie dla 
danej funkcji 

Opis doświadczenia potwierdzającego 
spełnienie wymogu z kol. 1 

(nazwa zadania, zakres oraz inne 
informacje potwierdzające spełnienie 

wymagań) 

Czas 
trwania  
od-do 

w m-cach i 
latach 

Funkcja Firma 

 
(Przepisać 
wymaganie 

określone w SIWZ) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
(Przepisać 
wymaganie 

określone w SIWZ) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 
………………………... dn. ……………………………………. 
 
 
………………………………………………… 
/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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CZĘŚĆ IV 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 

1. Przedmiot opracowania 
1.1. Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest zadanie pn. opracowanie 
dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
P2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w 
m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na terenie powiatu 
mławskiego 
 
1.1. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu. 
Obiekt mostowy JNI 01005626 w miejscowości Chmielewko na rzece Wieczfniance. 
Usytuowanie obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr P2307W Staroguby - Strzegowo w km 10 + 
032. Most o długości całkowitej 6,00 m i szerokości całkowitej 8,40 m. 
 
Parametry techniczne mostu: 

• układ statyczny obiektu - swobodnie podparty 
• liczba przęseł - 1 
• liczba podpór - 2 
• nośność (KN) - 30 
• rodzaj konstrukcji dźwigarów - beton zbrojony; belki typu „GROMNIK” (15 szt.)  
• rodzaj konstrukcji pomostu - beton zbrojony 
• materiał konstrukcji pomostu - płyta zespolona  
• rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchnia bitumiczna  

 
Obiekt mostowy JNI 01005627 w miejscowości Kulany na rzece Wieczfniance. Usytuowanie 
obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr P2307W Staroguby - Strzegowo w km 14 + 362. Most o 
długości całkowitej 5,60 m i szerokości całkowitej 7,53 m. 
 
Parametry techniczne mostu: 

• układ statyczny obiektu - swobodnie podparty 
• liczba przęseł - 1 
• liczba podpór - 2 
• nośność (KN) - 15 
• rodzaj konstrukcji dźwigarów - płyta Ŝelbetowa o pełnym przekroju, z betonu zbrojonego 
• rodzaj nawierzchni jezdni - nawierzchnia bitumiczna  

 
 
Opis odcinka drogi przewidzianego do przebudowy: 
Odcinek o długości 18,913 km przebiega po śladzie istniejącej drogi powiatowej Nr P2307W 
Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek. Początek projektowanego odcinka od 
skrzyŜowania z drogą krajową nr 7 w miejscowości Mława, koniec projektowanego odcinka - 
skrzyŜowanie z drogą nr 7 w miejscowości Pepłówek. Na całej długości droga posiada 
nawierzchnię bitumiczną. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze 
uprawne. W pasie drogowym występuje zadrzewienie. 
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Parametry techniczne drogi powiatowej Nr P2307W: 
• klasa drogi L 
• obciąŜenie nawierzchni - 80 kN 
• szerokość nawierzchni:  

� od km 0+000 do km 5+051 wynosi 5,5 m 
� od km 5+051 do km 12+572 wynosi 5,0 m 
� od km 12+572 do km 12+805 wynosi 8,0 m 
� od km 12+805 do km 16+017 wynosi 4,5 m 
� od km 16+017 do km 18+913 wynosi 3,5 km  

• szerokość pobocza zmienna od 1,25 m - do 1,75 m 
• w km 12+805 przelot z drogą powiatową Nr P2306W (Nowa Wieś) - granica 

województwa - ZałęŜe - Kuklin. 
 
 
1.2. NatęŜenie ruchu na drodze. 
NaleŜy przeanalizować natęŜenie ruchu w obszarze przebudowywanych obiektów mostowych.  
 
Pozostałe potrzebne informacje dotyczące istniejącego obiektu mostowego, zagospodarowania 
pasa drogowego, przyległego terenu i uwarunkowań realizacyjnych, winien Wykonawca uzyskać 
w trakcie realizacji umowy. 
 
1.3. Materiały wyjściowe udostępnione przez Zarządcę drogi. 
- Przegląd rozszerzony z dnia 18.09.2011 r. - do wglądu u Zarządcy drogi. 
 
1.4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych. 
Dokumentację naleŜy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 81, poz. 462 
ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
ze zm.). 
Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych 
obowiązujących aktów prawnych.  
Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonywania obiektów i urządzeń, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca powinien zastosować takie rozwiązania sytuacyjne, aby roboty drogowe mieściły się 
w istniejącym pasie drogowym 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, 
normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań 
technicznych.  
Wejście w teren publiczny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca winien zastosować 
rozwiązania wykluczające lub ograniczające do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych. 
 
1.5. Infrastruktura w pasie drogowym 
Dokumentacja projektowa powinna przewidywać wszelkie zmiany lokalizacji infrastruktury 
technicznej, istniejącej w pasie drogowym. Powinna przewidywać równieŜ usunięcie kolizji ze 
wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a takŜe z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, 
ogrodzenia itp.). W projektach likwidacji kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny 
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być zachowane dotychczasowe właściwości uŜytkowe i parametry techniczne przebudowywanych 
urządzeń. Warunki przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wydane przez 
właścicieli urządzeń Wykonawca powinien przekazać do PZD w Mławie niezwłocznie w celu 
umoŜliwienia Zamawiającemu odwołanie się od nich w terminie ustawowym. 
W miejscu przystanków autobusowych zaprojektować zatoki autobusowe, a ich lokalizację 
uzgodnić z władzami samorządowymi. 
 
1.6. Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę 
- Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącej 
nawierzchni drogi, przeprowadzi badania geotechniczne i określi warunki gruntowo - wodne 
podłoŜa gruntowego;  
 a w szczególności badanie konstrukcji i podłoŜa istniejącej nawierzchni drogi (w tym badania 
nośności). 
 
1.7. Liczba egzemplarzy 
Wykonawca wykona opracowanie projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 
- projekt budowlano – wykonawczy (branŜa drogowa) – 5 egzemplarzy 
- projekt budowlano – wykonawczy (branŜa mostowa) – 5 egzemplarzy 
- projekt organizacji ruchu (tymczasowej i docelowej) – 4 egzemplarze 
- przedmiar robót – 3 egzemplarze 
- kosztorys ślepy (ofertowy) – 3 egzemplarze 
- kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze 
- specyfikacje techniczne – 2 egzemplarze 
- badania geologiczne gruntów podłoŜa - 4 egzemplarze 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze 
- operat wodno - prawny (gdy jest wymagany) - 3 egzemplarze 
- inne opracowania - po 6 egzemplarzy  
 
 
Kopie egzemplarzy według potrzeb Zamawiającego. 
 
 
UWAGA!!! Projekt budowlany opracowany zostanie na podstawie koncepcji uzgodnionej z 
Zamawiającym w terminie 30 dni od daty podpisania umowy!!!  
W ramach ww. prac naleŜy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry i konstrukcję 

obiektów mostowych, jezdni, chodników, zatok autobusowych, miejsc postojowych, sposób 

odwodnienia drogi, stałą organizację ruchu, etc.  

 
1.7.1. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich 
instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, kolei, wód, urządzeń 
infrastruktury technicznej i innych obiektów. 
W szczególności Wykonawca uzyska: 

• pozytywną opinię Zamawiającego (dla koncepcji i projektu budowlano – wykonawczego), 
• warunki techniczne przebudowy kolidujących urządzeń, 
• opinie zainteresowanych Urzędów Gmin, dotyczące zastosowanych rozwiązań 

projektowych, 
• -w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych poza pas drogowy, 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu projekt odprowadzenia wód poza pas 
drogowy, celem uzyskania przez Zamawiającego zgody właścicieli tych działek na 
realizację przyjętego rozwiązania wraz z prawem dysponowania gruntem na cele 
budowlane.  
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• wypisy z rejestru gruntów drogi i właścicieli sąsiednich działek,  

Wykonawca winien uzyskać następujące uzgodnienia Zamawiającego: 
• opinia do projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 
• uzgodnienie konstrukcji obiektów mostowych, 
• zatwierdzenie ostatecznego rozwiązania projektowego. 

 
Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, wyciągi z rejestru gruntów, mapy do celów 
projektowych, badań geologicznych i konstrukcji jezdni, etc., ponosi Wykonawca.  
 
W celu prawidłowego opracowania oferty Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki 
wykonania zamówienia, jak równieŜ zgromadzić wszelkie niezbędne informacje.  
Zakres kilometraŜowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometraŜem dróg 
powiatowych.  
 
2. Wymagania szczegółowe 
2.1 Koncepcja 
Koncepcja winna zawierać następujące elementy w układzie branŜowym: 
- część opisową 
- część rysunkową 
Koncepcja powinna uzyskać pozytywne opinie: 
- Zamawiającego 
Koncepcja po uzyskaniu w/w opinii posłuŜy do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
2.2. Projekt budowlany wykonawczy 
Mapa do celów projektowych winna być w skali 1 : 500 na terenie zabudowanym i 1 : 1000 poza 
terenem zabudowanym. Powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. 
Koszt opracowania mapy obciąŜa Wykonawcę. Szczegółowy zakres i forma projektu 
budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz 
rozporządzeniach wykonawczych. Do projektu budowlanego naleŜy dołączyć kopie uprawnień 
projektantów i sprawdzających oraz aktualne zaświadczenia z Izby InŜynierów Budownictwa. 
 
 
Projekt budowlano – wykonawczy powinien zawierać: 
Część opisowa winna zawierać co najmniej: 
- przedmiot i zakres opracowań, 
- parametry techniczne, 
- stan istniejący, 
- rozwiązania projektowe dla obiektów mostowych wraz z dojazdami, urządzeń ochrony 
środowiska i infrastruktury, w tym rozwiązania występujących kolizji, 
- konstrukcję nawierzchni jezdni, 
- odwodnienie, 
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko, 
- opis technologii robót, 
- obliczenia robót ziemnych, poszerzeń, wyrównań itp., 
- współrzędne punktów z planów tyczenia, 
 
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej: 
- plan sytuacyjno – wysokościowy skala (1 : 500 – 1 : 1000), 
- przekroje normalne – skala 1 : 50, 
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- przekroje podłuŜne – skala 1 : 100 / 1000, 
- przekroje poprzeczne, 
- rysunki konstrukcyjne, 
- szczegóły konstrukcyjne, 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego. 
 
2.3. Projekt stałej organizacji ruchu 
Projekt stałej organizacji ruchu winien być opracowany zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 
o ruchu drogowym i przepisami wykonawczymi 
Część opisowa projektu winna zawierać: 
- przedmiot opracowania 
- zakres opracowania 
- charakterystykę obiektów mostowych wraz z dojazdami – stan istniejący 
- charakterystykę ruchu na drodze 
- przedmiar robót z podziałem na znaki pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 
Część rysunkowa projektu winna zawierać: 
- plan orientacyjny w skali 1 : 25.000 
- plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 
 
Projekt winien uzyskać opinie właściwych organów zarządzających ruchem oraz uzyskać 
zatwierdzenie Starosty Mławskiego (organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych) 
 
2.4. Przedmiar robót 
Przedmiar robót winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) i zawierać zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 
wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
2.5. Kosztorys ślepy (ofertowy) 
Kosztorys ślepy (ofertowy) winien być opracowany według pozycji specyfikacji technicznych w 
formacie A-4 
 
2.6. Kosztorys inwestorski 
Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z póz.zm.) na podstawie 
dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych, załoŜeń wyjściowych do 
kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 
 
2.7. Specyfikacje techniczne 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych oraz branŜowych powinny być 
opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 
Specyfikacje naleŜy opracować na podstawie aktualnych ogólnych specyfikacji technicznych 
wydanych przez GDDKiA w formacie A-4 
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3. Podsumowanie końcowe 
 
3.1 Dokumenty projektu 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzy dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego. 
Do dokumentów kontroli zalicza się następujące dokumenty: 
- notatki i protokóły z narad, 
- korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie wraz z ich analizą dokonaną 
przez Wykonawcę. 
Komplet dokumentów projektu (kopie poświadczone za zgodność) Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu do odbioru ostatecznego. 
 
3.1.1 Forma opracowania dokumentów 
Dodatkowo naleŜy wykonać 2 egzemplarze dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: 
Dokumentacja w w/w formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający 
szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku w którym został zapisany) – w 
dwóch wersjach 
 
Wersja nr 1 
Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robót, 
specyfikacje techniczne itp. naleŜy opisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe 
kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. Wszystkie materiały rysunkowe naleŜy zapisać w formacie 
AutoCad (przekazane z właściwym stylem wydruku) 
 
Wersja nr 2 
Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robót, 
specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały rysunkowe, itp., naleŜy zapisać w formacie PDF. 
 
 
3.2 Odbiór ostateczny 
Do odbioru Wykonawca powinien przedłoŜyć kompletne opracowanie projektowe oraz 
oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz, Ŝe zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma słuŜyć. 
JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do opracowań projektowych dokona odbioru 
ostatecznego na podstawie protokołu odbioru ostatecznego, co upowaŜnia Wykonawcę do 
wystawienia faktury. 
W trakcie całego procesu projektowania winne przestrzegane być postanowienia następujących 
ustaw i rozporządzeń: 
 
4. Nadzór autorski. 
Wykonawca winien sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo 
budowlane” w zakresie i na zasadach określonych w warunkach umowy w zakresie: 
4.1. kontroli zgodności realizacji inwestycji z Projektem w toku wykonywania robót przez 
Wykonawcę, 
4.2. uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w toku 
wykonywanych robót budowlanych, 
4.3. udzielania stosownych porad Wykonawcy robót i na bieŜąco wyjaśniania wszelkich 
wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 
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4.4. nadzór autorki będzie pełniony podczas całego trwania inwestycji do chwili ostatecznego 
odbioru, 
4.5. wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie dokonane po wykonaniu ostatecznego 
odbioru robót budowlanych. 
 
 
 
 
Przepisy związane 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 
póz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 póz. 1133 z póŜn. zm.) 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 póz. 430 z późn. zm.) 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.) 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 póz. 1126) 
[1,5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjne - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 póz. 133) 

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2012 r., poz. 647 z późn. zm.) 
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 
wraz z późniejszymi zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, wraz z 
późniejszymi zmianami) 

[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 póz. 1729) 
[4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 
póz. 1393 z późn. zm). 
[4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 póz. 2181 z 
późn. zm. ) 

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 póz. 
150 wraz z późniejszymi zmianami) 
[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 wraz z 
późniejszymi zmianami) 
[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 
póz. 1287 wraz z późniejszymi zmianami) 

[7.1] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) 

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
102 póz. 651 z późniejszymi zmianami) 
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[9] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1271) 

[9.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 póz. 
1389), 
[9.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 póz. 2072 z późn. zm.), 

[10] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 póz. 42 z późniejszymi zmianami). 
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CZĘŚĆ IV 
 

PROJEKT UMOWY 
 
 

UMOWA Nr ........ 
O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH 

  
 
zawarta w dniu .................. pomiędzy ......................................................................................... z 
siedzibą w ........................................... przy ul. …………………………..zwaną dalej 
“Zamawiającym”, którą reprezentuje: ....................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
a firmą: ........................................................................................................................................ 
zwaną dalej “Wykonawcą”, którą reprezentuje:  
………………………………………………………………………………………................ 
 
 
 

§ 1 
 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania: opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z 
częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej Nr P2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z 
przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na terenie 
powiatu mławskiego, obejmującej wszystkie warunki wskazane w Specyfikacji Technicznej 
(część III SIWZ). 
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentację zobowiązany jest do : 
a) uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: 
aa) granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów, 
aaa) krawęŜników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków 
znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z pomiaru bezpośredniego na osnowę 
geodezyjną,  
aaaa) rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych. 
b) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  
c) uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
d) uzyskania pozwolenia wodno - prawnego, jeŜeli będzie wymagane,  
e) uzyskania pozwolenia na budowę,  
f) opracowania operatu wodno - prawnego - w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych 
wymagających pozwolenia wodno - prawnego.  
3. Do obowiązków wykonawcy naleŜy opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za 
pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. JeŜeli nie będzie to moŜliwe i 
konieczne będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do 
podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń. 
 
 

          § 2 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i 
normatywami, a w szczególności z art. 20 ustawy Prawo Budowlane i obowiązującymi 
rozporządzeniami wykonawczymi oraz będzie zobowiązany do: 
a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań 
projektowych, 
b) przestrzegania praw patentowych i licencji, 
c) niezwłocznego przygotowania odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o 
dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 1, aŜ do wyłonienia wykonawcy robót oraz 
przygotowania ewentualnych zmian dokumentacji projektowej i przetargowej wynikających z 
tych zapytań i wyjaśnień - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niŜ 2 dni robocze, a w 
przypadkach szczególnie złoŜonych nie krótszy niŜ 3 dni robocze od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę faksem lub e-mailem treści zapytań, 
d) sporządzenia poprawionej wersji dokumentacji projektowej i przetargowej, uwzględniającej 
wszystkie zmiany wynikające z wyjaśnień, o których mowa w pkt c) - w terminie 30 dni od daty 
otwarcia ofert w przetargu na realizację robót budowlanych. 
2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem 
prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie 
prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 
3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moŜe bez zgody Zamawiającego przekazać 
praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace 
wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego. 
4. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej 
wykonania. 
 
 

          § 3 
 

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w 
wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 
 
 

         § 4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 
………………………2013 roku. 
a) pełnienie nadzoru autorskiego - do zakończenia realizacji robót budowlanych. 
2. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie 
projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie. 
3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
4. Podpisanie protokołu przyjęcia nastąpi w terminie 14 dni po wstępnym sprawdzeniu 
zgodności projektu z wytycznymi zawartymi w SIWZ i stanowić będzie podstawę do rozliczenia 
Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace. 
5. Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia w/w opracowania, jakie wynikną po jego 
sprawdzeniu Wykonawca wykona w ramach ceny zawartej umowy. 
6.  JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych do czasu 
zakończenia realizacji inwestycji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający moŜe zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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7. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z 
wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w 
wykonywanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeŜeli przerwy te 
i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym przez 
Wykonawcę.  
8. Zamawiający ma prawo ubiegać się od Wykonawcy zwrotu kosztów, jakie Zamawiający 
poniósł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w wykonywanych robotach budowlanych, 
nie ujętych w przedmiarze robót, jeŜeli roboty te i straty powały z powodu wad ujawnionych w 
opracowaniu projektowym wykonanym przez Wykonawcę. 

 
 
         § 5 
 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  
 
Cena ryczałtowa brutto: ………………………, słownie ……………………….. 
Cena ryczałtowa netto…………………………, słownie …………………………. 
Podatek VAT ………………………………, słownie …………………………….. 
 
w tym: 
 
a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 
…………………………., słownie: .......................... 
cena ryczałtowa netto: ................................. słownie: .............................................. 
podatek - ………………. ......... słownie: ................................. 
 
b) cena ryczałtowa brutto za pełnienie nadzoru autorskiego …………..….., słownie: 
……………………… 
cena ryczałtowa netto: ................................. słownie: .............................................. 
podatek - ………………. ......... słownie: ................................. 
 
2. Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie. 
3.  Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie dokonane po wykonaniu 
ostatecznego odbioru robót budowlanych. 
4.  Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą 
końcową za całość wykonania prac projektowych. 
 
 

§ 6 
 

1.  Zamawiający zobowiązany jest – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i 
pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Ŝe przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami i Ŝe został wydany w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma słuŜyć – zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i 
odebrane prac projektowych. 
2.  Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura, płatna w 
ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
3.  Faktura za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na 
konto Wykonawcy podane na fakturze. 
4. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie wypłacane nie częściej niŜ raz w 
miesiącu na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły 
odbioru wykonania nadzoru.  
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§ 7 
 

1.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie 
lub zaniechanie. 
 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca zapewni, Ŝe wykonane przez niego opracowania projektowe zostały sporządzone z 
naleŜytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki 
projektowej oraz Ŝe są kompletne, spójne i stanowić mogą podstawę do realizacji robót 
budowlanych. Na potwierdzenie powyŜszego Wykonawca dołączy do przekazywanej 
dokumentacji stosowne oświadczenia zawierające powyŜsze stwierdzenia. 
2. Zapewnienie, o którym mowa w ust. 1 jest waŜne bezterminowo. 
 
 

§ 9 
 

1. Z chwilą zapłacenia wynagrodzenia za dokumentację projektową na Zamawiającego 
przechodzą wszystkie prawa majątkowe do tego opracowania na wszystkich polach eksploatacji. 
 
 

§ 10 
 
1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie 
określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
2. Kierownikiem projektu z ramienia Zamawiającego będzie…………………………………. Jest 
on upowaŜniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy 
oraz do bezpośrednich kontaktów w Wykonawcą. Kierownik projektu moŜe powierzyć część 
swych uprawnień innym osobom, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. 

 
 
§ 11 
 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, 
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot odbioru za kaŜdy dzień zwłoki, 
c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 
d) za przekroczenie terminów udzielania wyjaśnień i zmian w dokumentacji projektowej, 
wyznaczonej przez Zamawiającego zgodnie z § 2 pkt 1 lit. c - w wysokości 100,00 zł (słownie 
złotych: sto 00/100) za kaŜdy dzień przekroczenia,  
e) za zwłokę w przyjeździe projektanta pełniącego nadzór autorski na teren budowy po terminie 
wyznaczonym w wezwaniu w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego za kaŜdy dzień 
zwłoki, 
f) za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem nadzoru 
autorskiego w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego za kaŜdy dzień zwłoki. 
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2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa 
zamówień publicznych. 
3.  Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 
4.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
cywilnego, jeŜeli szkoda przewyŜszy wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

 
 

§ 12 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeŜeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 30 dni,  
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od 
Umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie 
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 
d) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Kierownika Projektu, 
e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
znacznej jego części. 
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań 
projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoŜy je Kierownikowi Projektu, 
b) w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia zestawienia, o którym mowa w ust. 2 lit. a, Kierownik 
Projektu przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 
faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań 
projektowych wraz z zestawieniem naleŜytego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania 
projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do 
wystawienia Protokołu zdawczo - odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru 
końcowego. 
3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 
 
 

§ 13 
 

1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem 
terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych, 
wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
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§ 14 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

 
 
§ 15 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 
 
 

§ 16 
 
1. Zakazuje się cesji wierzytelności z niniejszej umowy (art. 509 K.C.) między Wykonawcą a 
wierzycielem bez zgody Zamawiającego. 
 
 

§ 17 
 
1. Integralną częścią umowy są dokumenty: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
b) Oferta wraz z kosztorysem ofertowym i załącznikami 
c) Zawiadomienie o wynikach postępowania (wyborze oferty) 

 
 

§ 18 
 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
………………………….      …………………………… 
 


