
 

 -------------------------------------------- 
Strona 1 

 
 
Nazwa Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Adres:    ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pom. 
Strona internetowa:  www.zwikdrawsko.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do środy w godzinach 7.00 - 15.00 
     
 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
zwana dalej „SIWZ” 

 
 

 

na  wykonanie zadań pn: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu     
     garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3 w    
     Drawsku Pomorskim”, 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  

 
 
 

 

ZATWIERDZAM 
 

...………………………. 
 

Drawsko Pomorskie   dnia:……………………….2011 r. 
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Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem można też wysyłać 
drogą mailową na adres : 

 
zwikdrawsko@post.pl 

 
 
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu 
  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o 

cenę, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz 
aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
- Tablica ogłoszeń ZWiK Sp. z o.o. 
-  Strona internetowa Zamawiającego – www.zwikdrawsko.pl   
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących 
zadań: 
1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu     
     garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” 
2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3 w    
     Drawsku Pomorskim”, 
3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  
2. Usługa dla zadania pn. „Budowa kompleksu     
     garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”obejmuje: 
 1) Wykonanie projektu budowlanego budynku garażowego pod 5 pojazdów  ( 3 szt.    
      dostawcze + 2 szt. specjalne)+ pomieszczenie  magazynowe  wykonanego w technologii     
      tradycyjnej + branża sanitarna i  elektryczna   wraz z projektem zagospodarowania terenu 
     2) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej. 
     4) Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
     5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
     6) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego  
     7) Wykonanie przedmiarów robót . 
     8) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 
3. Opracowania wymienione w ust. 2 pkt 1-7 należy wykonać w ilości  4. egz. wydruków 
atramentowych  i 1 egz. w wersji cyfrowej w formacie PDF. 
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4. Usługa dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne wraz z kotłownią gazową i instalacjami  
    sanitarnymi przy ul. Podmiejskiej 3 w   Drawsku Pomorskim”, obejmuje: 
     1) Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania  
          istniejących pomieszczeń warsztatowych na warsztatowo-socjalne + branża sanitarna i   
          elektryczna, 
     2)  Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
     3) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
     4) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego zadania, 
     5) Wykonanie przedmiaru robót, 
     6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 
5. Opracowanie z wymienione w ust. 4 pkt 1-5 opracowań projektowych należy wykonać w 
ilości  4. egz. wydruków atramentowych  i 1 egz. w wersji cyfrowej w formacie PDF. 
6. Usługa dla zadania pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  
     obejmuje: 
     1) Wykonanie projektu budowlanego kotłowni gazowej wyposażonej w kocioł z  
          zamknięta komorą spalania + branża sanitarna i elektryczna, 
     3) Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
     4) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
     5) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. 
     6) Wykonanie przedmiarów robót.  
     7)Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 
7. Opracowania wymienione w ust. 6 pkt 1-6 opracowań projektowych należy wykonać w 
ilości  4. egz. wydruków atramentowych  i 1 egz. w wersji cyfrowej w formacie PDF. 
 
8. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV   71320000-7 „Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania”  

 
Rozdział 3. Oferty częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych na każde z zadań osobno, tj: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu     
     garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3 w    
     Drawsku Pomorskim”, 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  
 
 
 
Rozdział 4. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Zakończenie zadań:  
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu     
     garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” – 30.06.2012 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3 w    
     Drawsku Pomorskim” – 30.06.2012 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  
     – 30.06.2012 
 
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 
1. Usługobiorcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, 

2) muszą ustanowić Pełnomocnika Usługobiorców występujących wspólnie do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

3) pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności 
prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać 
z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona 
będzie z Pełnomocnikiem, 

4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta 
konsorcjum zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 
wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Usługobiorców. 

 
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Usługobiorców powinna 

spełniać następujące wymagania: 
1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ,  
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty 

wspólnej: 
a) dokumenty wspólne, takie jak:  

− oferta, 
− wykaz wykonanych usług projektowych (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 
− dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, 
− oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik Nr 2 do SIWZ),  
− wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(Załącznik Nr 5 do SIWZ) 
 podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum. 
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ)  

składa każdy z partnerów konsorcjum 
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Rozdział 7. Warunki i wymagania stawiane wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 
ustawy Pzp , tj.:  
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie: 
1) Wiedza i doświadczenie – Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał prawidłowo co najmniej jedną usługę w zakresie 
wykonania dokumentacji projektowej o podobnym zakresie o wartości nie mniejszej 
niż wartość przedmiotu zamówienia (wybranego zadania), z podaniem rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania.  
2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca dysponuje, lub będzie 
dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co 
najmniej: 

a) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, należącą do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, 
b) projektant branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, należącą do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 
 c) projektant branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, należącą do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” na podstawie oświadczeń lub 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  
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4. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 
 1) wypełniony druk oferty,  
       2) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika z zakresem  
           upełnomocnienia, 
 3) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu     
o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarciu umowy     
w sprawie zamówienia publicznego z zakresem upełnomocnienia.  

 
 
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdział 9.  Termin związania ofertą 
 
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 
terminu na składanie ofert. 

 
Rozdział 10.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie  
− pisemnej : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Podmiejska 3 78-500 

Drawsko Pomorskie  
− faksem (nr: 094 36 334 67  
−  drogą elektroniczną (adres: a.kraska@zwikdrawsko.pl).  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy . 

3. SIWZ można  odebrać w siedzibie Zamawiającego : ul. Podmiejska 3,  78-500 Drawsko 
Pomorskie w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej 
www.zwikdrawsko.pl  

4. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
5. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie zamawiającego są: Arnold 

Kraska tel. 0943633467. 
 
 
Rozdział 11.  Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Opakowanie i adresowanie oferty.  
 Ofertę należy  umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 
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Oferta na wykonanie zadania pn: 

 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu     
     garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3 w    
     Drawsku Pomorskim”, 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  

 
NIE OTWIERA Ć PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 tj.  
 

  
 

 
2. Podpisy. 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty 
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo 
w ewidencji działalności gospodarczej, 

2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  
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3. Forma dokumentów i oświadczeń. 

1) Dokumenty dołączone do oferty są składane w oryginale lub kopii. 
2) dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone oznaczeniem 

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby 
uprawnione, (podpis z  imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem 
i nazwiskiem wraz z pieczęcią przedsiębiorstwa), 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych 
należy dołączyć tłumaczenie na język polski. 

 
4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 
określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 
a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej,  
c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 

5. Nakazuje się, aby: 
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach     

do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i ponumerowana kolejnymi numerami, 

3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji 
(wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez 
Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi 
zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego). 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 
1. zgodnie z art. 84 ustawy Usługobiorca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
2. o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie 

powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu, 
3. pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej 

SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE 
OFERTY”, 

4. do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Usługobiorcy.  

7. Zwrot oferty bez otwierania 
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania 
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
 
Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko 
Pomorskie , sekretariat w terminie do dnia  4 stycznia 2012 
1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej  
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dnia 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty a także informacje dotyczące cen. 
6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką 
pocztową lub kurierską). 
 

Rozdział 13.  Opis sposobu obliczania ceny 
 
Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

 
Rozdział 14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
Przy ocenie ofert za każde zadanie odrębnie Zamawiający będzie kierował się jedynie 
kryterium ceny: 
 
Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt 
 

×=
 C

 C

OB

NKC 100  (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy za poszczególne zadanie 
CN - najniższa zaoferowana cena za poszczególne zadanie 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej za poszczególne zadanie 

 
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z 

art.94 ustawy Pzp. 
 
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 



 

 -------------------------------------------- 
Strona 10 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia przez  Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ – wzór umowy. 
 W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) Zamawiający 
zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, polegającej 
na ustaleniu wysokości wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem wysokości obowiązującej po 
zmianie stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
 
Rozdział 18. Inne informacje 
 
Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
4) Zamówień uzupełniających.  

 
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcom, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-198) 
ustawy Pzp. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  
 
 
 
 
 
 
 
       Zamawiający:  
      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
       ul. Podmiejska 3 
       78-500 Drawsko Pomorski 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH W CI ĄGU OSTATNICH TRZECH LAT USŁUG 
PROJEKTOWYCH, Z PODANIEM ICH WARTO ŚCI, DAT WYKONANIA ORAZ 

ZLECENIODAWCÓW 
 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot 

Zamówienia 
(projekt) 

Całkowita 
wartość  brutto 

 usługi 
 

w PLN 

Termin  realizacji usługi 
 

Nazwa Zleceniodawcy 
Nr kontaktowy 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1)      

2)      

 
 
 
Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 
usługi zostały lub są wykonywane należycie. 
 
 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 



 

 -------------------------------------------- 
Strona 12 

Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 
 
 
 

 Zamawiający:  
      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
      Ul. Podmiejska 3 

 78-500 Drawsko Pomorskie 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:  
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu     
     garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3 w    
     Drawsku Pomorskim”, 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  
 
oświadczam, że moje przedsiębiorstwo:  
 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
 
 
 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 
 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ WZÓR OFERTY  
 

 

                                                  Zamawiający: 
                       Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
       ul. Podmiejska 3 
                                                  78-500 Drawsko Pomorskie  

 
OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu     
     garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3 w    
     Drawsku Pomorskim”, 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  
 
 
1. Oferujemy wykonanie usługi pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
„Budowa kompleksu garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami przy ul.  
     Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” 
 
za cenę : netto ………………………………………zł. 
   ( słownie: ……………………………………………………………………………). 
Podatek VAT…….% stanowi kwotę …………………słownie: ……………………….. 
Cena brutto wynosi………….. ( z podatkiem VAT), słownie z podatkiem 
VAT ……………………………………………………………………………………… 
2. Oferujemy wykonanie usługi pn. „Przebudowa    
    pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3 w    
     Drawsku Pomorskim”, 
 
za cenę : netto ………………………………………zł. 
   ( słownie: ……………………………………………………………………………). 
Podatek VAT…….% stanowi kwotę …………………słownie: ……………………….. 
Cena brutto wynosi………….. ( z podatkiem VAT), słownie z podatkiem 
VAT ……………………………………………………………………………………… 
3. Oferujemy wykonanie usługi pn. „Budowa kotłowni  
     gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o. w  
     budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  
 
 
za cenę : netto ………………………………………zł. 
   ( słownie: ……………………………………………………………………………). 
Podatek VAT…….% stanowi kwotę …………………słownie: ……………………….. 
Cena brutto wynosi………….. ( z podatkiem VAT), słownie z podatkiem 
VAT ……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 
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4. Oświadczamy, że zamówienia wykonamy w terminie do dnia wskazanego w Rozdz. 5 
SIWZ. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia ; 
 
6.      Oświadczamy, że 
         1)   zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 
                i nie wnosimy żadnych do nich żadnych zastrzeżeń, 
         2)   uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania  
                zamówienia           
         3)   akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
                zamówienia i warunki płatności podane przez Zamawiającego, 
         4)   podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części: 
               Zamówienia:   
               wykonanie:……………………………………………………………………. 
                ……………………………………………………………………………….. 
 
7.     W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia  
          umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
8.    Oferta została złożona na ………………stronach 
9.     Do oferty dołączono: 
· …………………………………………………………………………………, 
· …………………………………………………………………………………………., 
·……………………………………………………………………………….................., 
· …………………………………………………………………………………………., 
· …………………………………………………………………………………………., 
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę : 
……………………………………………………………………………………………. 
NIP……………………………………….REGON………………………………………. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
……………………………………………………………………………………………. 
Strona internetowa Wykonawcy:………………………………………………………….. 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
………………………………………………………………………………………………. 
Numer telefonu: 0 (**)…………………………………………………………………….. 
Numer faksu: 0 (**) ……………………………………………………………………….. 
e-mail ………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

………………, dn……………                                     …………………………………. 

                                                                                                   Podpis osób uprawnionych  

                                                                                                  do składania świadczeń woli  

                                                                                         w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka  

                                                                                                                 / pieczątki 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ  
 

UMOWA 

Zawarta w dniu .......................  

pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

reprezentowaną przez: 

1. Piotr Matusia  - Prezes Zarządu 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy PROJEKTANTEM, 

     

     § 1 

1. Projektant zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej pn.: 
    1) „Budowa kompleksu garaży na pojazdy samochodowe i specjalne wraz z instalacjami  
          przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim” 
    2) „Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne przy ul. Podmiejskiej 3      
          w Drawsku Pomorskim”, 
    3) „Budowa kotłowni gazowej oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gaz i c.o.  
          w  budynku biurowym przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim”  
 
 
   zgodnie z Rozporządzeniem 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-użytkowego,  
   specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, oraz uzyskanie wszystkich  
   niezbędnych zgód, opinii, uzgodnień. 
 
2. Projektant zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac projektowych do przedstawienia   
   Zamawiającemu koncepcji rozwiązań projektowych i uzyskania akceptacji przez  
   Zamawiającego przedstawionych rozwiązań.  
 
3. Dokumentacja projektowa lub część stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinny  
   być zaopatrzone w wykaż opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż są  
   wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostają  
   wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
 
4. Integralną część umowy stanowią: 
 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
 2) złożona oferta wraz z załącznikami. 
 
      § 2 
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Projektant zobowiązuje się opracować i dostarczyć dla Zamawiającego potwierdzenie 
złożenia w Starostwie Powiatowym dokumentacji projektowej celem uzyskania pozwolenia 
na budowę w terminie do dnia  30 czerwca 2012 r.  
 
                                                                       § 3 
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia następujących danych niezbędnych do 
wykonania dokumentacji projektowej: upoważnienie ZWiK Sp. z o.o. dla Projektanta jako 
osoby  pełnomocnika działającego w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę oraz wszelkich innych zgód, opinii, uzgodnień. 
 
      § 4 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej w formie  
      ryczałtowej w wysokości …………zł brutto (słownie: ………… zł), 
       Kwota netto wynosi ………….zł (słownie: ………………zł) 
 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych za wykonanie dokumentacji  
    projektowej  

1) za wykonanie dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 i złożenie projektu     
budowlanego do pozwolenia na budowę ……………… zł brutto tj. 30%wartości 
opracowania projektowego 

      2) po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę – pozostałe 70% wartości wykonania  
           opracowań projektowych tj. …………… zł brutto 
 
      § 5 
1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Projektanta. 
2. Za wykonanie opracowań projektowych termin realizacji faktur ustala się 14 dni od daty  
    wpływu faktury do Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia  
    rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Cesja wierzytelności wynagrodzenia z niniejszej umowy możliwa jest wyłącznie za zgodą  
     Zamawiającego 
       

§ 6 
1. Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad przedmiotu zamówienia. Okres 
gwarancji wynosić będzie 36 miesięcy licząc od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
2. Przed złożeniem wykonanego projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektant ma obowiązek złożenia projektu do Zamawiającego i uzyskania 
pisemnego uzgodnienia. 
3. W ramach gwarancji Projektant usunie nieodpłatnie wszelkie stwierdzone wady 
opracowań, uzupełni braki itp. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4. Na cały czas trwania gwarancji wydłużona zostaje odpowiedzialność Projektanta z tytułu 
rękojmi za wady wykonanych opracowań. 
5. Projektant ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu 
błędów w dokumentacji projektowej, w tym szczególnie pominięcie elementów koniecznych 
do wykonania przedmiotu projektu lub zaniżenia wielkości tych elementów. 
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§ 7 
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary  
    umowne. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy  
    z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia    
    umownego określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy z tym, że zgodnie z art. 145 ustawy  
    „Prawo zamówień publicznych” w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  
    powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  
    przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  
    miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
    W takich przypadkach Projektant może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z   
    tytułu wykonania części projektu 
3. Projektant jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
    1) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej określonej w § 1 w całości lub jej 
        części w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości  
        0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.1 umowy brutto za każdy dzień    
        opóźnienia. 
    2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant  
        w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy. 
    3) za nieterminowe usunięcie w okresie gwarancji wad i usterek projektu budowlanego  
        w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego  w wysokości 0,1%     
        wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień   
        zwłoki. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
    rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
      § 8 
Strony ustalają, że Projektant jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części 
projektu z innym projektantem, za którego działanie lub zaniechanie ponosi 
odpowiedzialność. 

§ 9 
W przypadku wystąpienia w trakcie opracowania dokumentacji projektowej lub podczas 
realizacji robót budowlanych według dokumentacji potrzeby rozstrzygnięcia sprawy lub 
problemów Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki. 
 
      § 10 
Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się: 
1) ze strony Projektanta Pana ……………………………… 
2) ze strony Zamawiającego Pana Arnolda Kraska 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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      § 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego szczególnie dotyczące umowy o dzieło tytuł XV, ustawy „Prawo Budowlane” 
wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ustawy „Prawo Zamówień Publicznych oraz 
przepisy o prawie autorskim. 
 
      § 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Projektanta. 
 
  PROJEKTANT     ZAMAWIAJĄCY 
 


