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1.  Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 
tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 
fax: 22 751 70 35 
e-mail: zwik@lomianki.pl 
www.zwik.lomianki.pl 

 

2.  Definicje: 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za:  

Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego.  

Zamawiającego – uważa się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. 

z o.o., z siedzibą w Łomiankach (ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki).  

SIWZ – uważa się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  

Ustawę – uważa się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 

 

3.  Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie jest prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” na usługi 
o wartości poniżej 400 000 euro zgodnie z art. 39, 40 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. 
zm.). 

 

4.  Adres strony internetowej: 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania:  

www.zwik.lomianki.pl / Przetargi.  
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5.  Przedmiot zamówienia: 
Opis przedmiotu zamówienia znajduję się w III części Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. (patrz CZĘŚĆ III SIWZ - pkt. 40 SIWZ). 

 

6.   Termin wykonania zamówienia: 
 Czas realizacji całości zamówienia wynosi 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

przy czym Zamawiający zastrzega konieczność realizacji zamówienia zgodnie z 
przedstawionym w punkcie 40 niniejszej SIWZ terminarzem realizacji 

zamówienia i odbiorów poszczególnych etapów zamówienia. 

 

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

 

7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
 warunki, dotyczące: 

7.1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
w tym: 

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z 
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 9.2. SIWZ; 

 7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: 

 Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia powyższego warunku  tj., w 
ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał, co najmniej trzy główne usługi, przy czym: dwie główne 
usługi w ramach, których wykonał projekt budowlany lub 
wykonawczy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz jedną 
główną usługę w ramach, której wykonał projekt budowlany lub 
wykonawczy co najmniej 8 szt. przepompowni ścieków sanitarnych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 
wykonuje jedną lub dwie główne usługi projektowania sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz jedną główną usługę w 
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ramach, której wykonuje projekt budowlany lub wykonawczy co 
najmniej 8 szt. przepompowniami ścieków sanitarnych. Za usługę 

główną Zamawiający uzna usługę, przedmiotem, której było lub jest:   

• wykonanie projektu budowlanego lub wykonawczego kanałów 
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o 
średnicy min. ø 200 mm i długości min. 10 km (w ramach każdej 
usługi projektowej). Usługi projektowania w w/w zakresie muszą 
być wykonane w ramach jednej umowy, ( w tym przypadku należy 
przedstawić dwie główne usługi, które były wykonywane w 
ramach dwóch umów) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  

oraz 

• wykonanie projektu budowlanego lub wykonawczego 
pompowni ścieków sanitarnych o średnicy min. Dwew = 
1500mm, min. 8 szt. (Preferowane jest by w/w zakres dot. 8 szt. 
przepompowni ścieków był wykonany w ramach jednego projektu. 
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach jednego projektu nie 
wykonał 8 szt. przepompowni, Zamawiający dopuszcza możliwość 
połączenia wymaganej ilości przepompowni ścieków o 
wymaganych parametrach w ramach kilku zadań - max. dwóch 
zadań (dwie umowy) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  

 

Niedopuszczalnym jest łączenie długości sieci w ramach kilku 
umów, lecz Zamawiający dopuszcza łączenie ilości 
przepompowni w ramach kilku zadań, z zastrzeżeniem max. 
dwóch zadań.  

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z 
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.2. i w ppkt. 8.3. 

SIWZ.  

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 
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 Wykonawca, musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. musi wskazać dwóch projektantów 
posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia 
składania ofert) w projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i/lub 
sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych uprawniające do projektowania obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem zamówienia wydane na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub 
uprawnienia w zakresie projektowania sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych wraz z cała infrastrukturą im towarzyszącą wydane 
na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do 
realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania sieci 
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych) jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca 
posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski 
musi posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - liczba osób - 2. 

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z 
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.4. i w ppkt. 8.6. 
SIWZ. 

 7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: 

7.1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął roczny obrót, 
lub posiada zobowiązania i należności, za okres nie 
dłuższy niż trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie, nie mniejszy niż 600 000,00 zł (słownie: 
sześćset tysięcy złotych) w każdym roku obrotowym.    

7.1.4.2.  Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. Suma 
gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 
500 000,00 zł brutto ( słownie: pięćset tysięcy złotych). 
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- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z 
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.7., ppkt. 8.8., ppkt. 

8.9. SIWZ. 

7.2.  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, nie później niż na dzień 
składania ofert, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). 

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca, nie 
później niż na dzień składania ofert, złoży oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 
113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz 
dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ; 

7.3.  Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 
wykluczy również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej , 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z póź. zm. 3) ), złożyli odrębne oferty w tym 
samym postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.    

7.4. Jeżeli Wykonawca samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia to musi 
wykazać, iż warunki określone w pkt. 7.2. SIWZ spełnia samodzielnie, natomiast 
warunki określone w pkt. 7.1. SIWZ spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając 
na zasobach innych podmiotów ( np. udział w konsorcjum). 

7.5. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. SIWZ, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca spełnia powyższe warunki, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności, nie przedstawi 
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w tym celu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). 

7.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający w celu oceny, czy 
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, żąda od Wykonawcy, załączenia Oświadczenia nr 5, o którym mowa w 
pkt. 8.10. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ w odniesieniu do 
tych podmiotów, w związku z pkt. 10 SIWZ, a jeżeli wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. 
zm.), Wykonawca oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.10. SIWZ i 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ, składa również dokumenty, o 

których mowa w pkt. 8.7. i w pkt. 8.9. SIWZ. 

7.7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń 
wymaganych w pkt. 8 i 9 SIWZ (ewentualnie 10 SIWZ), dla Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pkt. 13 SIWZ, dla 
Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w pkt. 14 SIWZ - przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE 
SPEŁNIA, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy 
spełniają wymagania określone w SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń, 
dokumentów i dowodów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w wymagania 
Wykonawca spełnił. 

7.8. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany 
wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o 
których mowa w art. 22 ust.1. ustawy pzp, i brak podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 
759 z póź. zm.). 

7.9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 
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7.10. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nastąpi przynajmniej jedna z przesłanek 
uregulowanych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). 

7.12. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu wykonawców i o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o terminie, określonym zgodnie z 
art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie, którego może być zawarta umowa w 

sprawie zamówienia publicznego. 

7.13. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt. 7.2. SIWZ 
będzie dokonana odrębnie w stosunku do Wykonawców ( w/w warunek każdy z 
Wykonawców musi spełnić samodzielnie), natomiast ocena wymagań 
określonych w pkt. 7.1. SIWZ, będzie dokonana łącznie w stosunku do 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.  

 

8. Wykaz oświadczeń lub dowodów, jakie mają 
 dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania
 warunków udziału w postępowaniu: 

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy należy załączyć: 

8.1. Podpisane przez Wykonawcę, stosownie do treści art. 44 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - Oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków z art. 22 
ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich, chyba, 
że ze stosownego pełnomocnictwa wynikać będzie, iż upoważnionym do złożenia 
oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych jest inny podmiot, w szczególności pełnomocnik 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w takim 
wypadku należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię 

pełnomocnictwa uwierzytelnioną notarialnie). 

8.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 
wykonywanych trzech głównych usług, sporządzony wg wzoru stanowiącego 
Załącznik 4 do SIWZ. W wykazie usług Wykonawca powinien przedstawić trzy 
główne usługi, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 



SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW     
 

„Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie gminy Łomianki”.  
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012    13 
 

okresie, przy czym dwie główne usługi w ramach, których wykonał projekt 
budowlany lub wykonawczy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz jedną 
główną usługę w ramach, której wykonał projekt budowlany lub wykonawczy co 
najmniej 8 szt. przepompowni ścieków sanitarnych. 

Niedopuszczalnym jest łączenie długości sieci w ramach kilku umów, lecz 
Zamawiający dopuszcza łączenie ilości przepompowni w ramach kilku 
zadań, z zastrzeżeniem max. dwóch zadań.  

 Wykaz usług powinien zawierać: wartość usług, przedmiot usług, daty 

wykonania, dane podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.   

Wykonawca może w wykazie przedstawić usługi wykonane przez podmioty, na 
których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego 
niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego 
warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien 
przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie Wykonawcy usług do udostępnienia 
swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji usług wskazanych w 
wykazie usług, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Oświadczenie podpisane przez 
podmiot trzeci o udostępnieniu swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego 
podczas realizacji usług wskazanych w wykazie usług jest równoznaczne z tym, iż 
podmiot ten będzie brał udział przy realizacji niniejszego zadania, ponieważ 

zamówienia udziela się tylko Wykonawcy, który posiada doświadczenie. 

8.3. Do wykazu wykonanych usług należy dołączyć dowody, czy usługi, o których 
mowa w pkt. 8.2. (ujęte w wykazie usług) zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.  

 Dowodem będzie poświadczenie wydane przez Zleceniodawcę, z tym, że w 
odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych, dowodem będzie poświadczenie 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku zamówień na usługi dowodem może być oświadczenie 
Wykonawcy, pod warunkiem, że z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa powyżej. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 
wskazane w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 8.2. SIWZ, zostały wcześniej 
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa w zdaniu pierwszym pkt. 8.3. SIWZ. 



SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW     
 

„Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie gminy Łomianki”.  
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012    14 
 

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 
8.2. i w pkt. 8.3. SIWZ będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z 
poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało 
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały 
zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio Zamawiającemu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, 
o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte 
wykonanie usług, które określone zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).  

 
8.4. Wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.   

 W wykazie muszą być:  

 Co najmniej 2 osoby, zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, pełniące 
funkcję projektantów, posiadające co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do 
dnia składania ofert) w projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci 
wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do projektowania 
obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia wydane na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie 
projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z cała infrastrukturą 
im towarzyszącą wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, 
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania 
sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych) jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski musi posiadać zaświadczenie potwierdzające 
przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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  Wykonawca może w „Wykazie osób” przedstawić osoby zdolne do wykonania 
zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca 
potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić 
również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. 
pisemne zobowiązania podmiotów dysponujących osobami wskazanymi w 
„Wykazie osób”, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.  

8.5. Do wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia należy dołączyć dokumenty, potwierdzające posiadane uprawnienia 
oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, a Wykonawca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na 
terenie Polski – należy przedłożyć przed podpisaniem umowy zgodnie z pkt. 27.5. 
SIWZ. 

8.6. Oświadczenie nr 3, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
SIWZ, potwierdzające, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

8.7. Część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanej 
części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających 
obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata 
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 
potwierdzające przychód netto ze sprzedaży, nie mniejszy niż 600 000,00 zł 

(słownie: sześćset tysięcy złotych) w każdym roku obrotowym.    

8.8. Oświadczenie nr 4 - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 
do SIWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega obowiązkowi badania 
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.  Oświadczenie nr 4 wraz z 
dokumentami wskazanymi w pkt. 8.7. składa Wykonawca, który jest 
zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego, ale sprawozdanie to 
nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. 

8.9. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. 
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Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł brutto 

(słownie: pięćset tysięcy złotych). Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia. 

8.10. Oświadczenie nr 5, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do 
SIWZ, potwierdzające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu 
trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim  
stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu 
zamówienia. Niniejsze oświadczenie Wypełnia i załącza do oferty ten 
Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp. Na tej podstawie 
Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia 
oraz oceni, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów.  

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 
dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania:  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć: 

9.1. Podpisane przez Wykonawcę, stosownie do treści art. 44 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - Oświadczenie nr 2 o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ    
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich i podpisane przez każdego z 

Wykonawców odrębnie). 

9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert - (W przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).  
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 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określone w pkt 9. SIWZ. 

9.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich). 

UWAGA: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie 
zarówno dla spółki jak i dla każdego ze wspólników.  

 

9.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich). 

UWAGA: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie 
zarówno dla spółki jak i dla każdego ze wspólników.  

 

9.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich). 

9.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
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dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich). 

9.7. W przypadku podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej - Listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24. 
ust. 2 pkt. 5 ustawy i/lub oświadczenie(dowód), z którego jasno musi wynikać, iż 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
pomimo złożenia odrębnych ofert w tym samym postępowaniu. 

9.8.  W przypadku podmiotów nienależących do grupy kapitałowej, wystarczająca 

będzie informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej. 

 

10. Powoływanie się na podmiot trzeci:  
10.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. 

SIWZ polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, należy załączyć: 

 10.1.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia, co jest rozumiane, że podmioty te będą 
brały udział przy realizacji zamówienia, ponieważ zamówienia 

udziela się wykonawcy, który posiada doświadczenie. 

 10.1.2. w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty, o których mowa w 

pkt. 9. SIWZ, 

 10.1.3. w odniesieniu do tych podmiotów, dokument, o którym mowa w pkt. 

8.9. SIWZ, 

 10.1.4. w odniesieniu do tych podmiotów, Oświadczenie nr 5, o którym 
mowa w pkt. 8.10. SIWZ, jeżeli z treści oświadczenia (pkt.10.1.1.) nie 
będą wynikać wprost informacje podane w niniejszym oświadczeniu; 

10.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. 
SIWZ polega na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, należy załączyć: 

 10.2.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 
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 10.2.2. w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty, o których mowa w 

pkt. 9. SIWZ, 

 10.2.3. w odniesieniu do tych podmiotów, Oświadczenie nr 5, o którym 
mowa w pkt. 8.10. SIWZ, jeżeli z treści oświadczenia (pkt.10.2.1.) nie 
będą wynikać wprost informacje podane w niniejszym oświadczeniu; 

10.3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. 
SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, należy załączyć: 

 10.3.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

10.3.2. w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty, o których mowa w 

pkt. 8.7. SIWZ,  

10.3.3. w odniesieniu do tych podmiotów, dokument, o którym mowa w pkt. 

8.9. SIWZ,  

10.3.4. w odniesieniu do tych podmiotów, Oświadczenie nr 5, o którym 
mowa w pkt. 8.10. SIWZ, jeżeli z treści oświadczenia (pkt.10.3.1.) nie 

będą wynikać wprost informacje podane w niniejszym oświadczeniu; 

10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Zamawiający w celu oceny, 
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda od Wykonawcy, w odniesieniu do tych podmiotów, przedstawienia 
stosowych oświadczeń, o których mowa w pkt.10.1.1. i/lub pkt. 10.2.1. i/lub 
10.3.1.,a jeżeli z ich treści nie będą wprost wynikać informacje o których mowa w 

pkt. 8.10. SIWZ, to również załącznik nr 8 do SIWZ.  

  

11. Inne dokumenty:  
 Ponadto w ofercie należy przedstawić również nw. dokumenty i 

oświadczenia: 

11.1. Wypełniony Formularz Ofertowy Wykonawcy o treści zgodnej z określoną we 
wzorze - dokładny adres wykonawcy, (wypełnione wszystkie pozycje 
poszczególnych rubryk). Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający żąda, żeby 



SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW     
 

„Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie gminy Łomianki”.  
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012    20 
 

Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie 

powierzy podwykonawcom- załącznik nr 1 do SIWZ; 

11.2. Tabela elementów scalonych - stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ. 

11.3. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez 
osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć  
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań – wzór - załącznik nr 9 do SIWZ – wzór do ewentualnego 

wykorzystania; 

11.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek 

cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki. 

11.5. Dowód wpłacenia obowiązkowego wadium ( ORYGINAŁ SKŁADANY W 
ODDZIELNEJ KOPERCIE W SEKRETARIACIE JRP [BIURO OBSŁUGI KLIENTA], 
KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO 
OFERTY). 

12. Formy, w jakich powinny być złożone dokumenty:  
12.1. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, o którym mowa w 

ppkt. 11.3. SIWZ, musi być załączone w oryginale albo załączone, jako kopia 
pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. 

12.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.3., ppkt. 8.5., ppkt. 8.7., ppkt. 8.9., ppkt. 
9.2., ppkt. 9.3., ppkt. 9.4., ppkt. 9.5., ppkt. 9.6. SIWZ muszą być przedstawione w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda 

strona) – przez Wykonawcę.  

12.3. Oświadczenia, o których mowa w ppkt. 8.1., pkt. 8.2., ppkt. 8.4., ppkt. 8.6., ppkt. 
8.8., ppkt. 8.10., ppkt.  9.1., ppkt. 9.7., ppkt. 9.8., ppkt. 10.1.1., ppkt. 10.2.1., ppkt. 
10.3.1., ppkt. 11.1., ppkt. 11.2. SIWZ winny być przedstawione w formie 
oryginału. 

12.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument, o którym mowa w ppkt. 11.4. SIWZ - ustanawiający Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego musi być załączony w oryginale albo załączony, jako 

kopia uwierzytelniona notarialnie. 

12.5.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 
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12.6.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

12.7. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
wzbudzać wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.  

 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia:  

13.1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ składa każdy z 
Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez 
jednego Wykonawcę lub wspólnie przez wszystkich członków konsorcjum. 

13.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dokument, o którym 
mowa w ppkt. 11.4. SIWZ. 

13.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

 13.3.1. oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (według wzoru 
określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) podpisują wszyscy 
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 

konsorcjum; 

 13.3.2. oświadczenie nr 2 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (według wzoru określonego w 
załączniku nr 3 do SIWZ) podpisuje odrębnie każdy członek 

konsorcjum w imieniu swojej firmy; 

13.4. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt. 7.1. SIWZ, 
będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, natomiast ocena wymagań określonych w pkt. 7.2. 
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SIWZ, będzie dokonana odrębnie w stosunku do Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia. 

 

14. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

14.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający do Wykonawcy oraz formy, w jakich te dokumenty 
mogą być składane ( Dz. U. z 2013, poz. 231). 

14.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2. SIWZ 
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia 
do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

14.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 9.2., w 
ppkt. 9.3., w ppkt. 9.4. i w ppkt. 9.6. SIWZ, składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na    
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

14.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ppkt. 9.5. SIWZ 
składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. 

14.5. Dokumenty potwierdzające, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy ani nie 
ogłoszono jego upadłości (pkt. 14.3. lit. a))oraz dokumenty potwierdzające, że 
wobec Wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie (pkt. 14.3. 
lit c)) - powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 
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14.6. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, 
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (pkt. 
14.3. lit. b) - powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

14.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
wyżej w ppkt. 14.3. i w ppkt. 14.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

14.8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

15. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby zgodnie z 
reprezentacją w odpowiednim rejestrze mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

  

 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 
ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 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, 10 i 11 
ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania 
tych osób lub przed notariuszem. 
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16. Informacje o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów: 

16.1. Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

16.2. Jeżeli wiosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 16.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt. 16.1. SIWZ. 

16.3. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej, na 
której udostępnił SIWZ. 

16.4. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.   

16.5. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia wiadomości przez wykonawcę, 
Zamawiający domniemywa, iż pismo przez niego wysłane na numer podany 
przez Wykonawcę, zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający mu 
zapoznanie się z treścią pisma. 

16.6. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą elektroniczną. 

16.7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 

na adres: 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O. 

UL. ROLNICZA 244, 05-092 ŁOMIANKI 

FAX: 22-751-70-35 

SYGNATURA SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012    
 

16.8. Nie przewiduje się organizacji spotkania Wykonawców w celu udzielenia 

odpowiedzi na ewentualne pytania. 
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16.9. Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej 
Zamawiającego: www.zwik.lomianki.pl - Przetargi. 

  

17. Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 

17.1. W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Panem Sebastianem 
Nowak, tel: 664-162-592, w dni: PN 10:00 – 16:00, WT-PT 9:00 – 15:00, z 

wyjątkiem dni świątecznych. 

17.2. W sprawach technicznych, związanych z przedmiotem zamówienia należy 
kontaktować się z Panem Piotrem Abramowiczem, tel: 606-399-580, w dni: PN 

10:00 – 16:00, WT-PT 9:00 – 15:00, z wyjątkiem dni świątecznych. 

17.3. Osoby wymienione w pkt. 17.1. i w pkt. 17.2. SIWZ nie mają upoważnienia do 
udzielania wykonawcom informacji w zakresie wyjaśniania treści SIWZ. Ze 
względu na obowiązkową pisemność postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla 
wykonawców wiążące!!!!!!!  

 

18. Wymagania dotyczące wadium: 
18.1. WYSOKOŚĆ WADIUM 

 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości 20 000,00 zł [słownie: dwadzieścia tysięcy złotych]  

18.2. TERMIN WNIESIENIA WADIUM 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
 

18.3. FORMA WNIESIENIA WADIUM 
 
 Wadium może być wniesione w następujących formach: 
 
 18.3.1. pieniądzu,  

18.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym,  

18.3.3. gwarancjach bankowych,  
18.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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18.3.5. 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. nr 109, poz. 1158 z późn. 
zm.).  

 
18.4. MIEJSCE I SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM 

 
18.4.1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy  
 dokonać przelew na rachunek bankowy Zamawiającego:  

 
 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 
 23 8009 0007 0012 3086 9001 0030  
 z dopiskiem:  
   
 „Wadium w postępowaniu nr JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012” 
  
 Należy pamiętać, że wadium w formie pieniężnej będzie wniesione 
 skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego  
 przed upływem terminu składania ofert.  
 

18.4.2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć 
 oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) 
 polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. 
 
18.4.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w 
szczególności jednoznacznie wynikać: 

 
a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta /poręczyciela (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib,  

b) zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do 
zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji), zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
− odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie, lub  
− nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

lub  
− zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z póź. zm.), nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z póź zm.) lub pełnomocnictw, chyba, że 
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udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją / poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji / poręczenia,  
e) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą; 
f) miejsce i termin zwrotu gwarancji; 

 
18.4.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż forma 
 pieniężna, wadium należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
 Zamawiającego w pok. nr 1 (sekretariat JRP). Dokument ten zostanie 
 po otwarciu ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. 
 Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), 
 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna 
 stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią 
 oferty). 

 
 Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.  

 
18.4.5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w formie 
gwarancji, Zamawiający wymaga, aby zostało ono wniesione przez 
wszystkich członków konsorcjum lub zawierało informację, że 
wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich 
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, a nie w imieniu własnym. 

 
18.4.6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w postaci 
pieniądza, wraz z potwierdzeniem przelewu lub dowodem wpłaty 
należy złożyć dokument (np. oświadczenie) potwierdzający, że 
wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich 
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, a nie w imieniu własnym. Powyższe może również 
wynikać z pełnomocnictwa, bądź z umowy konsorcjum. 

 
 

18.5. ZWROT WADIUM 
 

18.5.1. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania zwróci wadium wszystkim 
wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 18.6.1.  

 
18.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
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18.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, 
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

 
18.5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 18.5.1. 
SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
18.5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi 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.  

 
 
18.6. UTRATA WADIUM 

 
 18.6.1. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

 18.6.1.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie; 

 18.6.1.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

18.6.1.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoży 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie, 

18.6.1.4. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

18.6.2. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty 
akceptowalną formą wadialną zostanie wykluczony z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 
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19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy: 

 

19.1. WYSOKOŚĆ I TERMIN WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 19.1.1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej oferty z VAT 
podanej w Formularzu Oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

 19.1.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z 
przesłanek zatrzymania wadium).  

 

19.2. FORMA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

19.2.1. Pieniądzu  

19.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym, 

19.2.3. Gwarancjach bankowych 

19.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych 

19.2.5. 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. 

 

19.3. SPOSÓB WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 19.3.1.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej 
Wykonawca powinien dokonać przelew na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 
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   Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 
   23 8009 0007 0012 3086 9001 0030  
   z dopiskiem:  
 
   „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy do postępowania nr 
   JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012” 
 
  Należy pamiętać, że w dniu podpisania umowy środki muszą znaleźć 

się na rachunku bankowym Zamawiającego.  

19.3.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może 
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia.  

19.3.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.  

19.3.4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie 
gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące informacje: 

a) Nazwę dającego zlecenie (WYKONAWCY), nazwę beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (ZAMAWIAJĄCEGO), nazwę 
gwaranta/poręczyciela (BANKU lub INSTYTUCJI 
UBEZPIECZENIOWEJ udzielających gwarancji/poręczeń) oraz 
wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez 

Zamawiającego, nazwę zamówienia; 

b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją/poręczeniem; 

c) Kwotę gwarancji/poręczenia; 

d) Termin ważności gwarancji/poręczenia; 

e) Bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/ 
poręczyciela do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego nie później niż 
w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania; 

f) Gwarancja/poręczenie nie może zawierać zapisów typu: 

− że zabezpieczenie zostanie wypłacone w przypadku, gdy 
żądanie okaże się bezsporne;  
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− że żądanie musi być przedstawione za pośrednictwem 
Banku prowadzącego rachunek, na który ma być 
dokonana zapłata z gwarancji; 

−  że do zgłoszonego żądania należy dołączyć kopię 
wezwania do usunięcia wad lub usterek skierowanego 
do Wykonawcy; itp.  

19.3.5. gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis musi być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony 
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 

nazwiska).  

19.3.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do 
treści art. 94 ust. 3 ustawy.  

19.3.7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy 
stosuje się art. 149 ustawy.  

 

19.4. PODZIAŁ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

dwie części: 

 19.4.1. 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy; 
 19.4.2. 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady; 
 

19.5. ZWROT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w 
następujących terminach: 

19.5.1.  Część - 70% zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni 
od dnia wykonania VII etapu zamówienia (zgodnie z pkt. 40 SIWZ) i 

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

19.5.2.  Pozostałą część - 30% zabezpieczenia - Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci ją nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

19.5.3.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
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rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

 

20. Termin związania ofertą: 
20.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.  

20.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

20.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

20.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

21.    Opis sposobu przygotowania oferty: 
21.1.  WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 21.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 21.1.2. Formularz Oferty wraz z załącznikami i dokumentami 
sporządzonymi przez Wykonawcę musi być podpisany przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane 
przez wszystkie te osoby.  

 21.1.3. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do 
reprezentacji nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych 
załączonych do oferty, wymaga się, by Wykonawca dołączył do 
oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału (do 
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ewentualnego wykorzystania wzór - załącznik nr 8 do SIWZ) lub 

kopii uwierzytelnionej notarialnie. 

 21.1.4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kopii pełnomocnictwa uwierzytelnionej notarialnie.  

 21.1.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach 
których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

 21.1.6. Oferta oraz wszystkie Formularze dołączone do niniejszej SIWZ 
powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty 
bądź też przygotowane przez Wykonawcę formie w zgodnej z 
podaną.  

 21.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty.  

 21.1.8. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz jej zakres 
(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w 
realizacji zamówienia). 

 

 21.2. FORMA OFERTY 

 21.2.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. 

 21.2.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana na maszynie 

lub komputerze (formularz może być wypełniony ręcznie). 

 21.2.3. Wymagane SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny 
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę.  

 21.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie, tj. spięte lub zszyte w sposób 
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 

 21.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. 
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 21.2.6. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę (lub 
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 
informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane 
i parafowane.  

 21.2.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki 
lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w 
miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę.  

 21.2.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 21.2.9. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których 
mowa w pkt. 8.2. i w pkt. 8.3. SIWZ będą budziły wątpliwości 
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu 
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać 
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio Zamawiającemu.   

 

21.3. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

 21.3.1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy 
zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ; 

 21.3.2. Do oferty powinny być załączone wszystkie oświadczenia i 
dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami z pkt. 8, z 

pkt. 9, i z pkt. 11 SIWZ;  

 21.3.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów do 
oferty powinny być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty 

wymagane odpowiednimi postanowieniami z pkt. 10 SIWZ;  
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 21.3.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia do oferty powinny być załączone wszystkie 
oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami z pkt. 13 SIWZ; 

 21.3.5. W przypadku wykonawców mających miejsce zamieszkania lub 
siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej do oferty powinny być 
załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane 
odpowiednimi postanowieniami z pkt. 14 (ewentualnie również z 

pkt. 15 ) niniejszej SIWZ;  

 21.3.6.  Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile 
prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie 

wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 

 21.3.7. Pożądane jest by złożona przez Wykonawców oferta zawierała spis 
treści oraz wyszczególnioną liczbę stron wchodzących w skład 
oferty.  

 21.3.8. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 

21.4. OPAKOWANIE OFERTY 

 Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i 
dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na 

adres Zamawiającego wg poniższego wzoru: 

 
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O. 

UL. ROLNICZA 244,  05-092 ŁOMIANKI 

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

“Oferta w przetargu nieograniczonym na:  
Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 

 
SYGNATURA SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012” 

 
z dopiskiem: „Nie otwierać przed godziną 11:30, dnia 17.04.2013 r.” 
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21.5. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI:  

 21.5.1. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być 
udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności”. 

 
 21.5.2. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy 
umieścić w oddzielnej kopercie na końcu oferty, opisanej: 
„Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa.” Oferta złożona bez 
podziału na część jawną i tajną, jest ofertą jawną. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie. 

 
 21.5.3. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.        
 

22.  Miejsce, termin i sposób składania oferty:  
22.1. Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót i niedziel oraz świąt) w godz. 9:00 

– 16:00, w siedzibie Zamawiającego w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244, w 
Sekretariacie JRP - pokój na parterze -  jednak w nieprzekraczalnym terminie: 

 

Do dnia  17.04.2013 Do godziny 11:00 

 

22.2. Oferta powinna być opakowana i opisana zgodnie z pkt. 21.4. SIWZ. 

22.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

22.4. Jeżeli oferta będzie złożona po terminie, wówczas Zamawiający niezwłocznie 

zwraca ofertę - art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
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23.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 
23.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Łomiankach, przy ul. 

Rolniczej 244 w pokoju „Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych JRP” (pokój na 

parterze). 

W dniu  17.04.2013 O godzinie 11:30 

 

23.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

23.3. Podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres 

(siedziba) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty. 

23.4. Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, w/w informacje zostaną 

przekazane na ich wniosek.  

 

24.  Opis sposobu obliczenia ceny: 
24.1. Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem 

ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). 

24.2. Cena oferty (wynagrodzenie) musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, 
powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz w projekcie umowy. 

24.3. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością co do 1 grosza. 

24.4. Dla Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cena ofertowa musi 
zawierać cenę netto w złotych polskich, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w 
złotych polskich. 

24.5. Dla Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: cena ofertowa 
musi zawierać cenę netto w złotych polskich; 
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24.6. W celu porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami 
krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców 
zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji 
Umowy, podatku VAT. 

24.7. Zamawiający nie przewiduje dokonania rozliczeń z Wykonawcami w walutach 

obcych. 

 

25.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów: 

25.1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja 
Przetargowa dokona oceny ich ofert zgodnie z jedynym kryterium:  

 

  Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia = 100% 
 

Określenie ilości punktów w kryterium CENA dokonane zostanie na podstawie wzoru:  

 
 

                       najniższa cena spośród wszystkich  

                       badanych ważnych ofert 

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 100 

                      cena oferty badanej 

 

25.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów w kryterium cena. 

25.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w 
przyjętym kryterium. 

25.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

26.  Opis sposobu oceny ofert: 
26.1. SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z NINIEJSZĄ SIWZ: 

 26.1.1 Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie spośród ofert, 
które nie zostały odrzucone, tj. spełniły wszystkie wymagania 

stawiane przez Zamawiającego. 
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 26.1.2. Oferty będą ocenione przez każdego z Członków Komisji 

Przetargowej. 

 26.1.3. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie 
warunków formalnych, a ocena w zakresie wymagań formalnych i 
kompletności oferty będzie prowadzona w niżej opisany sposób: 

 26.1.3.1. Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 
ust. 1 i czy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 

ustawy Pzp. 

 26.1.3.2 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy 
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.  

 26.1.3.3 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 26.1.3.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez 
siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp. 

26.1.4. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ppkt. 
26.1.3.1. po wyczerpaniu procedur, o których mowa w ppkt. 26.1.3.2. 

i 26.1.3.4 -  skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

26.2. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK  

 26.2.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 



SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW     
 

„Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie gminy Łomianki”.  
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012    40 
 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści pkt. 26.2.2. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w jej treści.  

 26.2.2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w 
treści oferty. Po dokonaniu tych czynności Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 26.2.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 26.2.4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień 
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 26.2.5. Zamawiający sprawdzi, czy oferty podlegają odrzuceniu i dokona 

odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
26.3. SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT  

 26.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny 
oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców 
dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

 26.3.2  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie 
sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy.  

 26.3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych 
mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy, 

niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.  

 26.3.4. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których 
mowa w pkt. 8.2. i w pkt. 8.3. SIWZ będą budziły wątpliwości 
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu 
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wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać 
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio Zamawiającemu.   

 

 

27.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego:  

 

27.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający na piśmie 
powiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 27.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty; 

 27.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

 27.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

27.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zawrze pisemną umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem pkt. 28 SIWZ, w terminie nie krótszym niż: 

27.2.1. 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty faxem;  

27.2.2. 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty inną drogą; 

27.2.3. lub przed upływem tych terminów, jeżeli w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostanie 
złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty lub nie 

wykluczono żadnego wykonawcy; 

27.3. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć umowę spółki. 

27.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 19 SIWZ. 
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27.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do projektowania 
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub 
uprawnienia do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do 
realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wraz z infrastruktura towarzyszącą) jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień oraz - jeżeli Wykonawca posiada 
siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski musi przedłożyć 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zaświadczenia potwierdzające 
przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób 
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, wraz z podaniem nr uprawnień, 
daty wydania, organu wydającego, podstawy prawnej ich wydania i zakresu 
kompetencji – uprawnienia oraz zaświadczenia muszą być przedstawione dla 
osób, które Wykonawca wskazał w wykazie osób, dołączając do oferty, jako 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

27.6. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający 
przed zawarciem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa regulująca współpracę w/w podmiotów powinna 
zawierać m.in.: 

 27.6.1. określenie celu gospodarczego, 

 27.6.2. oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, 

 27.6.3. wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i 
 reprezentację na zewnątrz (pełnomocnika), 

 27.6.4. oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania 
umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres 
gwarancji i rękojmi), 

 27.6.5. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

27.7. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej prze Wykonawcę, 
który w pkt. 11 Formularza Ofertowego wskazał udział podwykonawców przy 
realizacji przedmiotu umowy lub na potwierdzenie wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia lub 
potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia powołał 
się na potencjał podmiotu trzeciego a podmiot ten złożył w ofercie oświadczenie, 
tj. pisemne zobowiązanie do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia 
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zdobytego podczas realizacji inwestycji wskazanych w „Wykazie usług”, do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
przedmiotowego zamówienia, lub podmiot trzeci złożył w ofercie oświadczenie, 
tj. pisemne zobowiązanie o dysponowaniu osobami wskazanymi w „Wykazie 
osób”, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, Wykonawca do 14 dni po 
podpisaniu umowy, przedłoży Zamawiającemu podpisaną z Podwykonawcą 
umowę, regulującą współpracę pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. W 
umowie musi być dokładnie określony zakres prac, które Wykonawca powierza 

Podwykonawcy.  

27.8. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego został umieszczony 
w CZĘŚCI II SIWZ - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(patrz pkt. 39 SIWZ).  

 

 

28.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

 

28.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 28.1.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują 
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). 

 28.1.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

 

28.2. ODWOŁANIE 

 28.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
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 28.2.2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

  28.2.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

 warunków udziału w postępowaniu; 

  28.2.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

  28.2.2.3. odrzucenia oferty odwołującego;    

 28.2.3. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 
musi zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

 28.2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 28.2.5. Odwołujący przesyła Zamawiającemu kopię odwołania przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 28.2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
której jest on zobowiązany na podstawie ustaw, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. 

 28.2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji 
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie dla tej czynności. 

 28.2.8. Na czynności, o których mowa w ppkt. 28.2.7. SIWZ nie przysługuje 

odwołanie, za zastrzeżeniem art. 180 ust.2. ustawy Pzp. 

 28.2.9. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się: 

  28.2.9.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faksem) albo w 
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób; 
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  28.2.9.2. w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a ponieważ przedmiotowe 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

  28.2.9.3. w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych 

niż określone w ppkt.28.2.9.1. i w ppkt. 28.2.9.2 SIWZ. 

 28.2.10. w przypadku, gdy mimo obowiązku Zamawiający nie przesłał 
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

  28.2.10.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
 Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

  28.2.10.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli 
Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 28.2.11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

 28.2.12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania 
ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 
ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 28.2.13. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego 
doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne 
rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym 
samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich 
samych czynności zamawiającego. 

 28.2.14. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w 
wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

 28.2.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 



SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - IDW     
 

„Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie gminy Łomianki”.  
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012    46 
 

Szczegółowe przepisy dotyczące odwołania zawarte są w Rozdziale 2 - art. 180 - 198 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 z póź. zm.). 

  

28.3. SKARGA DO SĄDU 

 28.3.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

Szczegółowe przepisy dotyczące Skargi do sądu zawarte są w Rozdziale 3 - art. 198a - 
198f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 

113, poz. 759 z póź. zm.). 

 

29.  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
 składanie ofert częściowych: 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

30.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi 
Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej:   
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

31.  Informacja o przewidywanych zamówieniach 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 
7. lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli Zamawiający 
przewiduje udzielanie takich zamówień: 

  
 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.  
 

32.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
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wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich 
składanie: 

 
 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.  
 

33.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną: 

  
 Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą elektroniczną. 
 

 

34.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia między Zamawiającym z 
Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych: 

 
34.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
34.2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

dokonywane będą w złotych polskich PLN.  

35.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot: 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym 
postępowaniu.  

 

36.  Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej: 
 
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej. 
 

37.  Inne informacje dla Wykonawcy: 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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38.  Wykaz załączników do SIWZ: 
 

Lp. 
Oznaczenie 
Formularza 

Nazwa Formularza 

1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy nr 1 o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, 
pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy nr 2 o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług 

5. Załącznik nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 

6. Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy nr 3, potwierdzające, że 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień 

7. Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcy nr 4 Wykonawcy, 
potwierdzające, że sprawozdanie finansowe 
sporządzone przez Wykonawcę nie podlega 
obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta 

8. Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy nr 5, potwierdzające zakres 
dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, 
sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z 
podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres 
udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu 
zamówienia; 

9. Załącznik nr 9 Pełnomocnictwo - wzór do ewentualnego 
wykorzystania 

10. Załącznik nr 10  Tabela elementów scalonych 

11.   
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             Zatwierdzam 

 

 

 

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

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 

 

 
…………………………………………………………………. 

[Nagłówek firmowy Wykonawcy] 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 

      
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Łomiankach Sp. z o.o. 

ul. Rolnicza 244, 
05-092 Łomianki 

tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 
fax: 22 751 70 35 

www.zwik.lomianki.pl 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 

 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

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

(pełna nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez wykonawców 

występujących wspólnie – podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów 

występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługi o wartości poniżej  400 000 euro na: 

„Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 

 
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 

1) Oferuję / Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorze umowy, łącznie z przeniesieniem 
praw autorskich i praw majątkowych do dokumentacji oraz świadczeniem nadzoru 
autorskiego; 

 
2) Wykonanie wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia oferujemy za 

łączną cenę:  
 

...................................................................... zł brutto 

słownie: .....................................................................................................................................................................  

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................zł netto  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

 

 w tym:  
 
sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotem zamówienia oferujemy za 
łączną cenę:  
 
...................................................................... zł brutto 

słownie: .....................................................................................................................................................................  

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł  

słownie: .....................................................................................................................................................................  
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.....................................................................zł netto  

słownie: ..................................................................................................................................................................... 
 

 
przy czym: 
 
A)  
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy sieci 
wodociągowej oferujemy za cenę:  
 

...................................................................... zł brutto  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................zł netto 

słownie: .....................................................................................................................................................................  

 
B) 
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy sieci 
kanalizacyjnej oferujemy za cenę:  
 
...................................................................... zł brutto  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................zł netto 

słownie: .....................................................................................................................................................................  

 
C) 
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla budowy 
sieci wodociągowej oferujemy za cenę:  
 
...................................................................... zł brutto  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł  
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słownie: .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................zł netto 

słownie: ..................................................................................................................................................................... 
 
 
D) 
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla budowy 
sieci kanalizacyjnej oferujemy za cenę:  
 
...................................................................... zł brutto  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

w tym należny podatek VAT ………….%, .............................................................. zł  

słownie: .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................zł netto 

słownie: ..................................................................................................................................................................... 
 
 
W zestawieniu tabelarycznym, należy przedstawić kwoty dla poszczególnych etapów wykonania 
aktualizacji dokumentacji projektowej, na podstawie, której będzie budowana sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna (bez ujęcia kosztów poniesionych na świadczenie usługi sprawowania nadzoru 
autorskiego): 
 

 

Etap Nr kontraktu 

Zakres prac  

wskazany  

w odpowiednich 

kontraktach  

Cena netto  

usług projektowych  

sieci wodociągowej 

Wartość brutto  

usług projektowych  

sieci wodociągowej 

Cena netto  

usług projektowych  

sieci kanalizacyjnej 

Wartość brutto  

usług projektowych  

sieci kanalizacyjnej 

I 
Kontrakt 5 

Kontrakt 6 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

 
 

 
 

II 

Kontrakt 8 

Kontrakt 9 

Kontrakt 10 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 
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III Kontrakt 7 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt.40.1.4.1. 

ppkt. 40.1.4.2. 

pkt. 40.1.9. 

 
 

 
 

IV 

Kontrakt 14 

Kontrakt 15 

Kontrakt 16 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt.40.1.4.1. 

ppkt. 40.1.4.2. 

pkt. 40.1.9. 

 
 

 
 

V Kontrakt 11 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

  

  

VI Kontrakt 12 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

  

  

VII Kontrakt 13 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

  

  

 
 
 

3) Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 
 

4) Wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie PLN (złoty polski) z dokładnością do 
1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku. 
 

5) Oświadczamy, iż oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. wykonanie Aktualizacji 
dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki w terminie 25 miesięcy od 
dnia podpisania umowy, zgodnie z przedstawionym w pkt. 40 SIWZ terminarzem 
(harmonogramem) realizacji zamówienia i odbiorów poszczególnych etapów 
zamówienia.  
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6) Oświadczamy, iż nadzór autorski nad przedmiotem zmówienia będziemy sprawować w 
ciągu 25 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 

7) Na całość wykonanych prac udzielamy rękojmi za wady do momentu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej wybudowanej na podstawie 
tejże dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie etapy przedmiotu zamówienia. 
 

8) Oświadczamy, że:  
a. Zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową budowlaną dla zakresu 

przedsięwzięcia, decyzją środowiskową, decyzjami lokalizacyjnymi oraz pozostałymi 
uzgodnieniami dotyczącymi zamierzonego przedsięwzięcia; 

b. zweryfikowaliśmy powyższe dokumenty i przyjmujemy je do realizacji; 
c. zapoznaliśmy się z lokalizacją i warunkami miejscowymi, panującymi na obszarze 

objętym przedsięwzięciem,  
d. dokonaliśmy własnego rozpoznania niezbędnej ilości i charakteru prac i oferujemy 

wykonanie w/w zakresu prac zgodnie z niniejszą Ofertą,  
e. wykonamy wszystkie niezbędne prace tak, aby opracowany dokument spełniał swoje 

przeznaczenie  
  

9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert. 
 

10)  Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………………. zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..)  

w formie ……..……………………………………………………………………………………………………………….  

nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) 

 
11) Informujemy, iż:* 

11.1. Następującą część prac - usług objętych przedmiotem zamówienia 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom ( należy wpisać zakresy części 
prac): 

 
 - ………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 - …………………………………………………………………………..………………………………. 
 
 - ……………………………………………………………………………………………………………  
 

 11.2. Całość prac - usługi objętych przedmiotem zamówienia wykonamy 
własnymi siłami. 

 
  * niepotrzebne skreślić 
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12) Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany 
sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w 
naszych dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich 
na piśmie zamawiającego. 
 

13) Oświadczamy, iż – z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie 
(umieszczone w oddzielnej kopercie na końcu oferty) na stronach nr ………………………** 
niniejszej oferty, wszelkie informacje są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
 

 (** wpisać numery stron lub postawić kreskę na stronach, które chce się zastrzec przed ogólnym dostępem). 
 
 

14) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nr telefonu i nr faksu: …………………………………………………………………………………………………. 
 
osoba do kontaktu ……………………….………………………………………….…………………………………. 
 

15) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do: 
 
15.1. Zawarcia umowy zgodnie z treścią i na warunkach określonych przez 

Zamawiającego we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

15.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a 
oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać 
roszczeń do wniesionego wadium.  

15.3. Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
2% ceny ofertowej brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie: 
......................................................................................................................................... . 

15.4. Złożenia Zamawiającemu uprawnień budowlanych do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych dla projektantów uprawniające do projektowania  w/w 
zakresie wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa 
(lub uprawnienia do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obwiązujących 
przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 
projektowania w/w/ sieci) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień oraz dla Wykonawców posiadających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terenie Polski, zaświadczenia potwierdzające 
przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób 
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, wraz z podaniem nr 
uprawnień, daty wydania, organu wydającego, podstawy prawnej ich 
wydania i zakresu kompetencji - uprawnienia oraz zaświadczenia 
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przedkładamy dla osób, które wskazaliśmy w wykazie osób, dołączając do 
oferty jako załącznik nr 5 do SIWZ. 

15.5. Złożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ppkt. 27.6. SIWZ, 
pod warunkiem, że nasza oferta została złożona przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

15.6.  Złożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ppkt. 27.7. SIWZ, 
pod warunkiem, że w naszej ofercie złożyliśmy oświadczenie, iż usługi 
projektowania bądź ich część zrealizujemy przy udziale Podwykonawcy. 

 
16) Zobowiązujemy się, że po podpisaniu umowy rozpoczniemy prace bez zwłoki, będziemy 

je wykonywać zgodnie z obowiązującym harmonogramem i ukończymy je w terminie 
podanym w niniejszym formularzu ofertowym (pkt. 5 i pkt. 6).  
 
 

17) Integralną częścią oferty są załączone w kolejności*: 
 

LP. NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 
EWNTUALNE 

UWAGI 
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
 

2. Oświadczenie Wykonawcy nr 1 o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zgodne w treści ze wzorem – Załącznik nr 
2 do SIWZ. 
 

 

3. Oświadczenie Wykonawcy nr 2 o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodne w 
treści ze wzorem – Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

 

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert . 
 

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;     
 

 

8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

 

9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych, również wykonywanych dwóch głównych usług, w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, a polegających na wykonaniu 
projektu budowlanego lub wykonawczego sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków.   
 
 

 

10. Dowody wydane przez Zleceniodawców, czy usługi, ujęte w 
wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
 

 

11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.  – Wzór załącznik nr 
5 do SIWZ. 
 
 

 

12. Oświadczenie Wykonawcy nr 3, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień – zgodne w treści ze wzorem - 
załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

 

13. Część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu 
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
również z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku 
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz 
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zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy 
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - za ten okres, potwierdzające przychód netto ze 
sprzedaży, nie mniejszy niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset 
tysięcy złotych) w każdym roku obrotowym.   
  
 

14. Oświadczenie Wykonawcy nr 4 - potwierdzające, że Wykonawca 
nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego 
przez biegłego rewidenta. Niniejsze oświadczenie składa 
Wykonawca, który jest zobowiązany do sporządzania 
sprawozdania finansowego, ale sprawozdanie to nie podlega 
obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. - zgodne w 
treści ze wzorem - załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

 

15. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Suma 
gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł 
brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Do polisy należy 
dołączyć dowód jej opłacenia. 
 

 

16. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których 
mowa w pkt. 7. SIWZ polega na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, należy załączyć pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

 

17. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których 
mowa w pkt. 7. SIWZ polega na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, należy załączyć Oświadczenie nr 5 - potwierdzające 
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, 
sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem 
trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu 
trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. - załącznik nr 7 do 
SIWZ. Na tej podstawie Zamawiający dokona oceny, czy 
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceni, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 
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18. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - wzór do ewentualnego 
wykorzystania - Załącznik nr 9 do SIWZ.  
 

 

19. Tabela elementów scalonych. 
 

 

20. W przypadku podmiotów wchodzących w skład grupy 
kapitałowej - należy załączyć Listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5 
ustawy pzp i/lub oświadczenie(dowód), z którego jasno musi 
wynikać, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo złożenia 
odrębnych ofert w tym samym postępowaniu. 
 

 

21. W przypadku podmiotów nie, należących do grupy kapitałowej, 
wystarczająca będzie informacja o tym, że podmiot nie należy do 
grupy kapitałowej. 

 

22. Dowód obowiązkowego wniesienia wadium - ORYGINAŁ W 
ODDZIELNEJ KOPERCIE SKŁADANY W SEKRETARIACIE JRP - 
KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
DOŁĄCZONA DO OFERTY. 

 

21. Inne – wymienić jakie. 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 
 

18) Oferta została złożona na .................................... stronach podpisanych i kolejno  
 
ponumerowanych od nr ………..……… do nr ………….…… . 
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miejsce i data .......................................................................................................................................................... 
 (podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji  

 Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

Oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 

 
 

Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1. 
  

2. 
  

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) indywidualnie lub 
razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w 
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:  

 
Art. 22.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

Podpis(y) 
Lp. Nazwa Imię i Nazwisko osoby Podpis osoby Pieczęć Wykonawcy 
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Wykonawcy uprawnionej do 
reprezentacji Wykonawcy 

uprawnionej do 
reprezentacji 
Wykonawcy 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………  
Miejscowość i data                         

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

Oświadczenie nr 2 o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 

z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 

 
 
Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
 

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
 
Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy 

Podpis osoby 
uprawnionej do 

reprezentacji 
Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy 

1 
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2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
……………………………………………………………………………………  
Miejscowość i data                         
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykaz wykonanych głównych usług 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
 

 

 

Dotyczy postępowania na  „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
gminy Łomianki”. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 

 

 

 
 
……………………………………………………………………………………        ……………………………..…………………………………………………………………………………. 
Miejscowość i data             (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania  
                      Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)                      

 

Dane podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały 

wykonane. 

Nazwa, lokalizacja, typ i 
podstawowe parametry 

przedsięwzięcia 

Wartość usług  

Przedmiot usług - Rodzaj i zakres wykonywanych 
usług, za które odpowiadał Wykonawca 

Termin wykonania, tj. 
Data rozpoczęcia prac i 

data zakończenia  
Ogółem -  

Całkowita wartość 
brutto usług 

Wartość  brutto usług 
za które odpowiadał 

Wykonawca  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 

 

Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 
 

Wykonawca poda informacje, dotyczące projektantów, którymi będzie dysponował przy 
realizacji niniejszego zamówienia:  
 
 
1) Nazwisko, imię:  
 
 
 
2) Wykształcenie:  
 
 
 
3) Kwalifikacje zawodowe (Uprawnienia / specjalność / zakres):  
 
 
 
 
4) Doświadczenie (staż zawodowy):  
 
 
 
 
5) Zakres wykonywanych czynności:  
 
 
 
 
6) Podstawa do dysponowania projektantami:   

Oświadczamy, iż z uwagi na szczególny charakter przedmiotu umowy oraz dla zapewnienia spójności 
projektowania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ, 2 osoby (wskazane 
powyżej) zatrudnione przez nas na stanowiskach projektantów, są zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę. Warunek ten służy temu, by Projekt był wykonywany i sprawdzany przez te same osoby w ciągu 
trwania całości umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na projektowanie. 
Jednocześnie uznajemy, iż Zamawiający chce w ten sposób uniknąć sytuacji, w której kilku 
projektantów projektuje jeden odcinek, w związku z czym Projekt nie jest spójny z pozostałymi 
częściami, co w konsekwencji wpływa bezpośrednio na niezachowanie terminowości oddania 
projektów oraz na jakość prac projektowych.  

 
 

 

 

 
………………………………………………    …………………………………………………………………………………. 
Miejscowość i data       (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 
        reprezentowania Wykonawcy wraz  
                   z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)                 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

Oświadczenie Wykonawcy nr 3 
 

 Potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia,  

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

 

Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 
 
WYKONAWCA: 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Oświadczam(y), iż projektanci, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają co 
najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku projektantów sieci kanalizacji 
sanitarnej i/lub sieci wodociągowej oraz posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do projektowania wydane na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania w/w sieci) jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień oraz posiadają zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy 

Podpis osoby 
uprawnionej do 

reprezentacji 
Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy 

1 
    

2     

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………  
Miejscowość i data                       
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Oświadczenie Wykonawcy nr 4 

 
Potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania 

finansowego przez biegłego rewidenta 
 
 
Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE 
 
załączona do oferty część sprawozdania finansowego za okres ostatnich 3 lat obrotowych tj. w roku 

20…………….*, 20…………….*, 20…………….*, nie podlegała obowiązkowi badania przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [tekst jednolity Dz. 

U. Nr 152 poz. 1223 ze zm.]1. 

 
Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy 

Podpis osoby 
uprawnionej do 

reprezentacji 
Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy 

1 
    

2     

 
* W przypadku obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta należy wpisać „NIE DOTYCZY”. 

 
 
……………………………………………………………………………………  
Miejscowość i data                         
                                            
1 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe 
oświadczenie musi wypełnić każdy z nich oddzielnie. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

Oświadczenie Wykonawcy nr 5 
 

 Potwierdzające, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich 
wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i 

okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. 
 

 
Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 
 
Oświadczam (y), iż w wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), polegam (my) na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w zakresie: 

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania* 

b.  posiadania wiedzy i doświadczenia* 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zmówienia * 

d. zdolności finansowej* 

*niepotrzebne skreślić 

W związku z powyższym, na podstawie poniższych danych Zamawiający dokona oceny, czy ja 
jako Wykonawca będę dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceni, czy stosunek łączący mnie jako Wykonawcę z 
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.  

 

1. ZAKRES DOSTĘPNYCH WYKONAWCY ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO: 

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

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

2. SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO, PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY 
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA: 

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

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

3. CHARAKTER STOSUNKU, JAKI BĘDZIE ŁĄCZYŁ WYKONAWCĘ Z PODMIOTEM TRZECIM: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4. ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

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

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

 

 

**- niniejsze oświadczenie wypełnia ten Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w w/w zakresie a z oświadczenia podmiotu trzeciego i 
dowodów złożonych przez podmioty trzecie nie wynikają wprost w/przedstawione informacje. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ  

………………………………..………………………………………….. 
/pieczęć firmowa Wykonawcy/       

 
Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

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

/pełna nazwa wykonawcy/ 

 
z siedzibą ....................................................................................................................................................................................................... 

/dokładny adres: miejscowość, ulica, nr domu, telefon / fax/ 

 
zarejestrowany przez................................................................................................................................................................................ 
 
pod numerem.............................................................................................................................................................................................. 
 
posiadający Zarząd w składzie: 
 
.............................................................- osobowym ..................................................................................................................................... 
 
reprezentowany przez: 
 
1. .................................................................................................................................................................................................................... 
 
2. .................................................................................................................................................................................................................... 

 
3. .................................................................................................................................................................................................................... 
 
upoważnia............................................................................................................................................................................................ 

/dane personalne osoby upoważnionej do zaciągnięcia zobowiązania ofertowego/ 

 
zamieszkałego w ....................................................................................................................................................................................... 
 
legitymującego się .................................................................................................................................................................................... 

/nazwa i numer dokumentu dowodu osobistego, paszportu/ 

 
do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, m.in. do złożenia oferty, wniesienia 
wadium, kontaktów z Zamawiającym, wnoszenia środków ochrony prawnej, występowania przed 
Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, przed KIO przy Prezesie UZP, przed Sądami, podpisania umowy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 
Łomianki”. 
 

 
 
 

………………………………………………    …………………………………………………………………………………. 
Miejscowość i data       (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 
        reprezentowania Wykonawcy wraz  
                   z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)                
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    Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 
 
 
Dotyczy postępowania na: „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki” 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 

 

Cena ofertowa brutto musi wprost wynikać z wypełnionej przez Wykonawcę tabeli. 

L.p. Nazwa elementu i zakres prac - 

Wartość netto – 

sieć 

wodociągowa 

Wartość netto – 

sieć 

kanalizacyjna 

1 

Wykonanie modeli wraz z obliczeniami technologicznymi sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej dla wszystkich kontraktów 

uwzględniając wytyczne Zamawiającego 

komplet   

2 

Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

związane ze zmianami w strukturze własnościowej i przestrzennej 

nieruchomości gruntowych dla wszystkich kontraktów 

komplet   

3 

Wykonanie projektów wykonawczych na aktualnych mapach do 

celów projektowych wraz ze wszystkimi opracowaniami i 

uzgodnieniami sieci wodociągowej dla następujących kontraktów 

5,6,8,9,10,11,12,13 

komplet   

4 

Wykonanie projektów wykonawczych na aktualnych mapach do 

celów projektowych wraz ze wszystkimi opracowaniami i 

uzgodnieniami sieci kanalizacyjnej dla następujących kontraktów 

5,6,8,9,10,11,12,13  

komplet   

5 

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze 
wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla kontraktów 7, 14, 
15, 16 

komplet   

6 

Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci 
wodociągowej i przyłączy wraz ze wszystkimi opracowaniami i 
uzgodnieniami na bazie dokumentacji budowlanej i 
zaktualizowanej wykonawczej z nowymi lokalizacjami przyłączy i 
nowymi trasami sieci dla kontraktów 5,6,8,9,10,11,12,13 

komplet   

7 

Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci 
kanalizacyjnej i przykanalików wraz ze wszystkimi opracowaniami 
i uzgodnieniami na bazie dokumentacji budowlanej i 
zaktualizowanej wykonawczej z nowymi lokalizacjami 
przykanalików i nowymi trasami sieci dla kontraktów 
5,6,8,9,10,11,12,13 

komplet   

8 

Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych 
sieci wodociągowej i przyłączy wraz ze wszystkimi opracowaniami 
i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów uwzględniających 
wszystkie zmiany konieczne do wykonania podczas realizacji 
inwestycji 

komplet   
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9 

Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych 
sieci kanalizacyjnej i przykanalików wraz ze wszystkimi 
opracowaniami i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów 
uwzględniających wszystkie zmiany konieczne do wykonania 
podczas realizacji inwestycji, 

komplet   

10 

Wykonanie kosztorysów inwestorskich, 

 
komplet   

11 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami, będącymi 
przedmiotem zamówienia.  

 

25 miesięcy od 

podpisania 

umowy 

  

 Suma Wartość netto   

  Wartość 

podatku VAT 
  

  Wartość 

brutto 
  

 

 

 

 

 

Podpis(y) 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy 

Podpis osoby 
uprawnionej do 

reprezentacji 
Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy 

1 
    

2     
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39.  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

UMOWA  NR …………………………………………...- WZÓR  

 

Zawarta w dniu …………………….  roku w Łomiankach, pomiędzy: 

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą przy  
ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234281, kapitał 

zakładowy 112.346.550,00zł;  

NIP: 1181782170, REGON: 140111745 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez:  

Pana …………………………………………… – Prezesa Zarządu 

a 

…………………………………… z siedzibą w ………………………………………przy ul.  
…………………………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy …………………………….. w…………………….., ……….. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………………., kapitał 

zakładowy …………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………….., REGON ……………………………………….,   

zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. - ……………………………………………. 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie art. 39,40 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) 
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§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie gminy Łomianki”, polegająca na: 

1) Wykonaniu modeli wraz z obliczeniami technologicznymi sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej dla wszystkich kontraktów uwzględniając wytyczne Zamawiającego. 
a. Model ma uwzględniać ukształtowanie terenu, 
b. Model ma być wykonany z wykorzystaniem aktualnych mapy do celów 

projektowych, 
c. Model ma wskazywać optymalny układ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod 

względem eksploatacyjnym (oczekiwane zmniejszenie ilości pompowni 
ścieków, wykonanie pierścieniowej sieci wodociągowej), 

d. W ramach możliwości zmiana kanalizacji ciśnieniowych na grawitacyjne. 
 

2) Zaktualizowaniu ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych związanych ze 
zmianami w strukturze własnościowej i przestrzennej nieruchomości gruntowych 
dla wszystkich kontraktów, a w szczególności: 
a. Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych do nieruchomości 

znajdujących się w zasięgu sieci wodociągowej bazując na aktualnych mapach; 
b. Zebranie oświadczeń właścicieli wszystkich nieruchomości znajdujących się w 

zasięgu sieci wodociągowej, uzgadniających lokalizację przyłącza 
wodociągowego; 

c. Zaktualizowanie ilości przykanalików sanitarnych do nieruchomości 
znajdujących się w zasięgu sieci kanalizacyjnej, bazując na aktualnych mapach. 

d. Zebranie oświadczeń właścicieli wszystkich nieruchomości znajdujących się w 
zasięgu sieci kanalizacyjnej uzgadniających lokalizację przykanalika 
sanitarnego. 

 
3) Wykonaniu projektów wykonawczych na aktualnych mapach do celów 

projektowych wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla 
następującego zakresu: 
 
a. Projekty wykonawcze sieci wodociągowej dla następujących kontraktów: 

Nr kontraktu Długość sieci wodociągowej [m] Ilość przyłączy [szt.] 

Kontrakt 5 2328 149 

              Kontrakt 6 2082 114 

Kontrakt 8 1712 61 

Kontrakt 9 2564 142 

Kontrakt 10 724 35 

Kontrakt 11 2904 158 
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b. Projekty wykonawcze sieci kanalizacyjnej dla następujących kontraktów: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze wszystkimi 
opracowaniami i uzgodnieniami dla następującego zakresu: 
 
a. Projekty budowlane i wykonawcze sieci wodociągowej dla następujących 

kontraktów: 
 
 

Nr kontraktu Długość sieci wodociągowej [m] Ilość przyłączy [szt.] 

Kontrakt 7 4573 254 

Kontrakt 14 2970 148 

Kontrakt 15 2669 174 

Kontrakt 16 1681 54 

Suma 11893 630 

 
 

Kontrakt 12 3094 193 

Kontrakt 13 1851 112 

Suma 16571 463 

Nr kontraktu 
Długość sieci 

kanalizacyjnej[m] 

Ilość 
przykanalików 

[szt.] 

Ilość 
pompowni 

ścieków [szt.] 

Kontrakt 5 2074 149 0 

Kontrakt 6 2034 110 1 

Kontrakt 8 1538 64 1 

Kontrakt 9 2220 139 1 

Kontrakt 10 647 30 1 

Kontrakt 11 3360 156 2 

Kontrakt 12 3194 199 0 

Kontrakt 13 2008 112 2 

Suma 16389 467 8 
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b. Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacyjnej dla następujących 
kontraktów: 

 

Nr 
kontraktu 

Długość sieci 
kanalizacyjnej[m] 

Ilość 
przykanalików 

[szt.] 

Ilość pompowni 
ścieków [szt.] 

Kontrakt 7 4539 269 0 

Kontrakt 14 3586 160 2 

Kontrakt 15 2333 169 1 

Kontrakt 16 1643 50 1 

Suma 12101 648 4 

 
Długości sieci przedstawione w pkt. 3a, 3b, 4a, 4b mają charakter orientacyjny 

 
5) Wykonaniu projektów budowlanych zamiennych sieci wodociągowej i przyłączy 

wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami na bazie dokumentacji 
budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z nowymi lokalizacjami przyłączy i 
nowymi trasami sieci dla kontraktów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt.3. ppkt. a)  
niniejszej umowy. 
 

6) Wykonaniu projektów budowlanych zamiennych sieci kanalizacyjnej i 
przykanalików wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami na bazie 
dokumentacji budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z nowymi lokalizacjami 
przykanalików i nowymi trasami sieci dla kontraktów wskazanych w § 1, ust. 1 
pkt. 3. ppkt. b) niniejszej umowy. 
 

7) Wykonaniu projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych sieci 
wodociągowej i przyłączy wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla 
wszystkich kontraktów uwzględniających wszystkie zmiany konieczne do 
wykonania podczas realizacji inwestycji.  
 

8) Wykonaniu projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych sieci 
kanalizacyjnej i przykanalików wraz ze wszystkimi opracowaniami i 
uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów uwzględniających wszystkie zmiany 
konieczne do wykonania podczas realizacji inwestycji.  
 

9) Wykonaniu kosztorysów inwestorskich. 
 

10) Pełnieniu nadzoru autorskiego nad projektami będącymi przedmiotem 
zamówienia.  

 
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1– 10. 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 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
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późn. zmianami) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2, zwana dalej 
„dokumentacją projektową”, winna obejmować: 

a)  dokumentację projektową - składającą się w szczególności z : 
a. projektu budowlanego - w zakresie uwzględniającym specyfikę 

robót budowlanych, 
b. projektu wykonawczego - w zakresie, o którym mowa w § 5 

rozporządzenia, 
c. przedmiaru robót - w zakresie, o którym mowa w § 6 

rozporządzenia, 
d. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) kosztorys inwestorski - sporządzony na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. 
U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389). 

3. Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1, 
obejmującego całość przedmiotu umowy, zobowiązuje się do pełnienia funkcji nadzoru 
autorskiego na budowie lub w biurze Zamawiającego 1 raz w tygodniu do 3 godzin przez 
okres określony w § 4 niniejszej umowy. 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 
 

1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej, w sposób zgodny z 
ustaleniami określonymi w SIWZ, wymaganiami ustaw, przepisów wykonawczych i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę będzie wzajemnie skoordynowana 
technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Posiadać będzie 
stosowne oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych 
za spełnienie tych wymagań. 

3. W rozwiązaniach dokumentacji projektowej będą zastosowane wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wszystkie 
wyroby budowlane wskazane w dokumentacji muszą uprzednio zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

4. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej w 5 egz. oraz w 1 egz. w 
wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna musi zawierać wszystkie rysunki w wersji 
PDF i DWG. Plany zagospodarowania mają zostać przygotowane w wersji podkładu 
mapowego kolorowego i czarno – białego. Kosztorys inwestorski należy wykonać w 
wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. (format PDF i w wersji 
do edycji).  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, zweryfikował i przyjął do realizacji przedmiot 
umowy na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji środowiskowej, decyzji 
lokalizacyjnych oraz pozostałymi uzgodnieniami dotyczącymi przedmiotu umowy, 
będącymi w posiadaniu Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że za zapoznał się z lokalizacją i warunkami miejscowymi, 
panującymi na obszarze, którego dotyczy przedmiot umowy. 
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7. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje, materiały i dokumenty, będące w 
posiadaniu Zamawiającego.  

8. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 
a)  udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w 

terminie do 7 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia, 
b) współdziałania w celu zrealizowania przedmiotu umowy spełniającego 

cele określone w Umowie. 
 

§3 
Warunki odbioru dokumentacji 

 
1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu z przepisami techniczno – 

budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami i aktami prawnymi obowiązującymi 
w tym zakresie. 

2. Wykonawca opatrzy dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot odbioru, w 
pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust.2, tj. że dostarczona dokumentacja jest 
wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust.2, stanowią 
integralną część przekazanej dokumentacji. 

4. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji, będzie siedziba Zamawiającego. 
5. Wykonawca, przekazywać będzie Zamawiającemu w komplecie opracowania 

stanowiące kolejne etapy przedmiotu umowy na podstawie Protokołu Przekazania. 
6. Zamawiający – po otrzymaniu Protokołem Przekazania dokumentacji projektowej 

każdego etapu przedmiotu umowy, przystąpi do czynności odbioru przekazanej 
dokumentacji; odbiór, w terminie do 14 dni kalendarzowych, zakończy albo 
podpisaniem Protokółu Odbioru Częściowego, albo zwrotem dokumentacji, z podaniem 
na piśmie przyczyn odmowy odbioru. 

7. Jeżeli Zamawiający po otrzymaniu wadliwej dokumentacji danego etapu przedmiotu 
umowy, dokona jej zwrotu wraz z podaniem przyczyny odmowy odbioru, Wykonawca w 
terminie do 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania zwróconej 
dokumentacji, zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych na piśmie przez 
Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Po usunięciu wad 
następuje przekazanie dokumentacji zgodnie z procedurą określoną w ust. 6.   

8. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej każdego 
etapu przedmiotu umowy jest Protokół Odbioru Częściowego, przygotowany przez 
Wykonawcę i podpisany przez Strony Umowy. 

9. Protokół, o którym mowa w ust. 8, stanowi podstawę do wystawienia faktur 
częściowych obejmujących wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany i odebrany etap 
przedmiot Umowy. 

10. O zauważonych wadach w wykonanej dokumentacji Zamawiający, w każdym czasie, w 
okresie trwania rękojmi za wady, powinien  pisemnie zawiadomić Wykonawcę,   który w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia zobowiązuje się do ich 
usunięcia.  
 

§4 
Termin wykonania umowy 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedmiotem 
zamówienia przez okres 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, niezależnie od postanowień §6. 

6. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę,  
stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a  obejmującą wszystkie elementy ujęte 
w §1 niniejszej umowy,  ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi  …………….. 
zł netto (słownie: ……….) + odpowiednia stawka VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach, na podstawie 
częściowych faktur VAT, wystawianych każdorazowo po wykonaniu danego etapu, 
zgodnie z ujęciem wartości każdego etapu przedstawionym w załączniku nr 2 do 
niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego nad przedmiotem umowy, 
określone w ofercie Wykonawcy, płatne będzie częściowo w miesięcznych transzach, 
począwszy od podpisania Protokołu Odbioru Częściowego dla etapu I przedmiotu 
zamówienia.   

4. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi  
w dniu wystawiania faktur. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynikające z oferty jest ostateczne  
i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, jakie mogą powstać w związku z jej realizacją, 
w tym w szczególności podatkowe, ubezpieczeniowe itp. 

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. Zamawiający nabywa w całości 
autorskie prawa majątkowe i prawa pochodne do dokumentacji (projektu). 

7. W ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, Wykonawca 
zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego co najmniej jedną 
wizytę na budowie w tygodniu, trwającą nie krócej niż trzy godziny. 

8. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, również 
tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do 
wykonania.  

9. Wykonanie przez Wykonawcę prac, których pomimo zachowania należytej staranności 
przed zawarciem Umowy Wykonawca nie mógł przewidzieć, nie może być podstawą do 
udzielenia zamówienia dodatkowego. 

10. Należność określoną w ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w 
częściach, na podstawie podpisanych, bez zastrzeżeń przez obie strony, Protokołów 
Odbiorów Częściowych, o których mowa w § 3 ust.8, sporządzanych oddzielnie dla  
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każdego z etapów, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, w 
terminie 30 dni od ich otrzymania, na numer rachunku bankowego Wykonawcy 
wskazany na fakturach, określonych w ust. 11.  

11. Wykonawca w ramach płatności za dany etap, zobowiązany jest do wystawiania 
każdorazowo,  czterech faktur:  oddzielnej faktury za  aktualizację dokumentacji 
projektowej dla sieci wodociągowej, oddzielnej faktury za aktualizację dokumentacji 
projektowej sieci kanalizacyjnej, oddzielnej faktury za sprawowanie nadzoru 
autorskiego nad dokumentacją projektową dla sieci wodociągowej i oddzielnej faktury  
za sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dla sieci 
kanalizacyjnej.  

12. Za datę zapłaty faktur ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego na fakturach.  
14. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbyć na rzecz osób trzecich 

przysługującej wierzytelności z tytułu zapłaty ceny. 
 

 
§6 

Kary umowne 
 

1. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust.1 umowy. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji któregokolwiek z etapów przedmiotu 
umowy lub terminu usunięcia wad przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne za każdy dzień zwłoki w wysokości 
0,1% wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego dla danego etapu realizacji 
przedmiotu umowy, z tym że nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia netto 
Wykonawcy. 

3. Zwłoka w realizacji danego etapu przedmiotu umowy nie skutkuje przesunięciem 
terminu realizacji pozostałych etapów przedmiotu umowy, ale skutkuje naliczaniem kar 
umownych zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszej umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto  
Wykonawcy. 

5. Zapłata kar umownych odbywać się będzie przez potrącenie naliczonej kary umownej 
od wartości wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy za dany etap, z 
poszczególnych faktur częściowych przedstawianych do zapłaty po wykonaniu danego 
etapu.  

6. Ponadto Zamawiającemu, poza karami umownymi, przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkody poniesionej w związku z nie 
wywiązaniem się Wykonawcy z usługi objętej przedmiotem umowy o wartości 
przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar. 

7. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności naliczane będą 
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
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§7 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 

 
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej  

wykonanej na podstawie niniejszej umowy,  wygasa wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej wybudowanej na podstawie dokumentacji 
projektowej obejmującej wszystkie etapy przedmiotu zamówienia. 

2. O wykryciu wady w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie.   

3. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży 
okres rękojmi za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma 
stwierdzającego istnienie wady/wad lub w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, zobowiązuje się do usunięcia wady/wad wskazanych przez 
Zamawiającego. 

5. Za wadę uważa się również stwierdzenie przez organ administracji nieprawidłowości w 
jakimkolwiek opracowaniu Wykonawcy objętym przedmiotem niniejszej umowy. 

6. Istnienie wad w każdym przypadku będzie stwierdzone protokołem podpisanym przez 
przedstawicieli stron, ustalających sposób i termin usunięcia wady. 

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad zauważonych i zgłoszonych w okresie 
rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2. 

 

§8 
Prawa autorskie 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem podpisywania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń Protokołów Odbiorów Częściowych, o których mowa w §3 ust. 8 niniejszej 
umowy, nastąpi każdorazowo nabycie przez Zamawiającego praw własności każdego z 
etapów przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia określonego w §5 niniejszej umowy, nabywa w 
całości autorskie prawa majątkowe i prawa pochodne do dokumentacji (projektu) na 
pełny okres trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z 
dokumentacji lub rozporządzania nim na wszystkich znanych i istniejących w dniu 
zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji pozostających w związku z inwestycją tj: 
 

a) korzystania z dokumentacji lub jej części, w celu wykonania osobiście lub za 
pośrednictwem osób trzecich, wszelkich prac projektowych oraz uzyskania 
wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do 
wykonania przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci wodno - kanalizacyjnej  
w Łomiankach, w szczególności zorganizowania jej finansowania, w tym  
z wykorzystaniem środków Wspólnoty Europejskiej; 

b) rozporządzania dokumentacją lub jej częścią osobiście lub za pośrednictwem 
osób trzecich, w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania 
wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do 
wykonania przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci wodno - kanalizacyjnej  
w Łomiankach,  
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c) korzystania, rozporządzania, zwielokrotniania, użyczenia lub najmu oryginału 
lub kopii egzemplarzy dokumentacji w związku z w/w przedsięwzięciem; 

d) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania dokumentacji bez 
zgody Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy w związku z w/w 
przedsięwzięciem, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, 
systemie, formacie lub zapisie; 

e) publicznego udostępniania dokumentacji w związku z w/w przedsięwzięciem 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym; 

3. Zamawiający uzyskuje od Wykonawcy nieodwołalne zezwolenie na wykonywanie przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego 
rzecz, autorskich praw zależnych do dokumentacji w zakresie związanym z w/w 
przedsięwzięciem w tym przeróbek, zmian, adaptacji, tłumaczenia, przystosowywania 
lub jakichkolwiek innych zmian w dokumentacji oraz na wyrażanie przez 
Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do 
dokumentacji, w szczególności we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło 
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie 
będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, ani w 
stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym w 
szczególności wykorzystanie dokumentacji w sposób wskazany w niniejszym paragrafie 
nie narusza prawa do nienaruszalności formy i treści dokumentacji oraz jego rzetelnego 
wykorzystania. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje każdorazowo z chwilą 
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbiorczego Częściowego 
każdego Etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust.8. 

6. Z chwilą, o której mowa w ust. 5, Zamawiający nabywa prawo do wykonywania bez 
ograniczeń terytorialnych praw zależnych, bez konieczności uzyskiwania odrębnej 
zgody Wykonawcy na powyższe, jak również nabywa prawo do dokonywania 
koniecznych zmian, dostosowań i przeróbek, bez konieczności uzyskiwania odrębnej 
zgody Wykonawcy na powyższe. 

7. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, poprawki 
i uzupełnienia lub dokończenie przedmiotu umowy przez osobę inną niż Wykonawca nie 
będzie stanowiło naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jego 
roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub jakichkolwiek innych. 

 
 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w formie 
…………………………………………………., tj.:…………………………………. zł (słownie: 
………………………………………………………………). 

2. Strony postanawiają, że: 
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a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Częściowego bez zastrzeżeń dla Etapu nr VII, jako 
Etapu kończącego wykonanie przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
należycie wykonanej umowy;  

b) pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później 
niż w 15 dniu po upływie tego okresu.(patrz §7 ust.1. umowy). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na 
zasadach określonych powyżej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 niniejszej umowy. 

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedłuży je 
o czas przekroczenia, a jeśli to nie jest możliwe, wniesie nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 

5. Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 
przedłużony o czas określony w § 7 ust. 3. 

6. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający wystąpi do Gwaranta / Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia 
całości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

§10 
Kontakt Zamawiającego z Wykonawcą 

 
1. Za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiada  ……………......... 
2. Do kontaktu i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza …….. 

 
 

§11 
Zmiany Umowy 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa 
ich warunki: 

a) W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów 
realizacji inwestycji – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych 
okoliczności. Wykonawca powiadomi o tym facie Zamawiającego w formie 
pisemnej. 

b) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku 
od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej 
umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym 
terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto 
pozostanie bez zmian. 
 

3. W przypadkach wystąpienia opóźnień, o których mowa w ust. 2 pkt. a) strony ustalą 
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nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
robót będzie równy okresowi zawieszenia.  

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone 
przez drugą stronę Umowy:  

a) ewentualna zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
nie stanowi podstawy do sporządzenia aneksu  

b) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,  
c) zmiana adresu Wykonawcy  

 
6. W przypadku niemożności uzyskania oświadczeń od właścicieli nieruchomości 

uzgadniających lokalizację przyłączy lub przykanalików, Wykonawca złoży 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie stwierdzające niemożność ich uzyskania. Do 
oświadczenia Wykonawca dołączy dokumentację potwierdzającą niemożność uzyskania 
zgód. Wówczas Zamawiający wskaże Wykonawcy procedurę kolejnych działań, 
umożliwiających realizację przedmiotu umowy. 

 
 

§12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. 
2. W razie braku porozumienia, spory strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne związane z przedmiotem umowy.  
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego.             
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAKRES, TERMINY ORAZ WARTOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
ZAŁĄCZNIK NR 4 - KRS/WDEDG WYKONAWCY 

ZAŁĄCZNIK NR 5 - KOPIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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Załącznik nr 1 do umowy nr……………… z dnia……… 

 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Projekty wykonawcze, budowlane i budowlane zamienne. 

a. Projekty mają być wykonane na aktualnych mapach do celów 
projektowych 1:500 (nie będą akceptowane podkłady mapowe 
skanowane), 

b. Projekty mają zawierać uzgodniony z Urzędem Miasta i Gminy Łomianki 
sposób odtworzenia nawierzchni drogowych, 

c. Projekty mają  zawierać uzgodniony projekt elektryczny włączenia do 
sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków, 

d. Projekt wykonawczy ma uwzględniać wymagania materiałowe, wraz z 
szczegółowym opisem parametrów jakościowych, które posłużą do 
badania materiałów równoważnych, 

e. Projekty wykonawczy mają zawierać profile podłużne dla sieci, przyłączy 
wodociągowych i przykanalików, 

f. Projekt wykonawczy ma zawierać szczegółowe rysunki rozwiązań 
technicznych i konstrukcyjnych takich obiektów jak studnie kanalizacyjne 
rewizyjne , studnie kanalizacyjne rozprężne, pompownie ścieków, węzły 
zasuw , węzły hydrantowe itp.  w skali 1:10, 1:25 (nie będą akceptowane 
rysunki schematyczne) , 

g. Projekt wykonawczy ma zawierać szczegółowy Projekt AKPiA dla 
pompowni ścieków, uwzględniający istniejący system szaf sterowniczych 
dla pompowni ścieków. (wymagane będą schematy elektryczne, 
szczegółowy opis materiałów, dokładny opis włączenia w istniejący 
system monitoringu), 

h. Dokumentacja ma być przygotowana w 5 egz., wersja elektroniczna ma 
zawierać plany zagospodarowania terenu w wersji pdf i dwg. Plany 
zagospodarowania terenu mają być przygotowane w wersji podkładu 
mapowego kolorowego i czarno-białego. 
 

2. Nadzór autorski. 
Zamawiający oczekuje pełnienia nadzoru na budowie lub w biurze 
Zamawiającego, nie mniej niż 1 raz w tygodniu do 3 godzin.   

Projektant sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w 
szczególności: 

a. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

dokumentacją projektową, 

b. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w 
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niej rozwiązań, 

c. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz 

rozwiązań instalacyjnych, 

d. ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi 

przepisami, 

e. udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania 

projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych 

i całej inwestycji. 

f. dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do 

dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzających zgodę Projektanta na ich wprowadzenie, stanowić będą 

podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

• zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

• rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, 

podpisem oraz informacją jaki element zastępują, 

• wpisy do dziennika budowy, 

• protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i 

Projektanta. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr……………… z dnia……… 

 

ZAKRES, TERMINY ORAZ WARTOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Etap Nr kontraktu 

Zakres prac  wskazany w 

odpowiednich 

kontraktach 

Termin realizacji 

Cena netto  

usług projektowych  

sieci wodociągowej 

Wartość brutto  

usług projektowych  

sieci wodociągowej 

Cena netto  

usług projektowych  

sieci kanalizacyjnej 

Wartość brutto  

usług projektowych  

sieci kanalizacyjnej 

I 
Kontrakt 5 

Kontrakt 6 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

2 miesiące od dnia 

podpisania umowy 

  

  

II 

Kontrakt 8 

Kontrakt 9 

Kontrakt 10 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

 

5 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

 
 

 

 

III Kontrakt 7 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt.40.1.4.1. 

ppkt. 40.1.4.2. 

pkt. 40.1.9. 

7 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

 
 

 
 

IV 

Kontrakt 14 

Kontrakt 15 

Kontrakt 16 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt.40.1.4.1. 

ppkt. 40.1.4.2. 

pkt. 40.1.9. 

9  miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

 
 

 
 

V Kontrakt 11 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

12  miesięcy od dnia 

podpisania umowy  
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VI Kontrakt 12 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

12  miesięcy od dnia 

podpisania umowy   

  

VII Kontrakt 13 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

14  miesięcy od dnia 

podpisania umowy  
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40.  Opis przedmiotu zamówienia: 
40.1.  Szczegółowy zakres inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych i pełnienie 

nadzoru autorskiego dla następujących kontraktów: 

Nr 
kontraktu lokalizacja 

Kontrakt 5 
ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, 
Łyżwiarska, Narciarska 

Kontrakt 6 ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacjowa 

Kontrakt 7 
ulice: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, 
Borzobohatego oraz ulice bez nazwy 

Kontrakt 8 ulice: Ludowa, Akacjowa, Długa oraz ulice bez nazwy 

Kontrakt 9 
ulice: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, 
Kalinowa, Konwaliowa, Sezamowa, Rataja oraz ulice bez nazwy 

Kontrakt 10 ulice: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa 

Kontrakt 11 
ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia oraz ulice 
bez nazwy 

Kontrakt 12 ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich oraz ulice bez nazwy 
Kontrakt 13 ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska oraz ulice bez nazwy 

Kontrakt 14 
ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna oraz 
ulice bez nazwy 

Kontrakt 15 
ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki oraz ulice 
bez nazwy 

Kontrakt 16 
ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna oraz 
ulice bez nazwy 

 

 

40.1.1.   Wykonanie modeli wraz z obliczeniami technologicznymi sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej dla wszystkich kontraktów 

uwzględniając wytyczne Zamawiającego. 

  40.1.1.1. Model ma uwzględniać ukształtowanie terenu, 

  40.1.1.2. Model ma być wykonany z wykorzystaniem aktualnych 

mapy do celów projektowych, 

  40.1.1.3. Model ma wskazywać optymalny układ sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej pod względem 
eksploatacyjnym ( oczekiwane zmniejszenie ilości 
pompowni ścieków, wykonanie pierścieniowej sieci 
wodociągowej ), 

  40.1.1.4. W ramach możliwości zmiana kanalizacji 
ciśnieniowych na grawitacyjne. 
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40.1.2. Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
związane ze zmianami w strukturze własnościowej i przestrzennej 

nieruchomości gruntowych dla wszystkich kontraktów. 

 40.1.2.1. Zaktualizowanie ilości przyłączy wodociągowych do 
nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci 

wodociągowej bazując na aktualnych mapach. 

 40.1.2.2. Zebranie oświadczeń właścicieli wszystkich 
nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci 
wodociągowej uzgadniających lokalizację przyłącza 

wodociągowego. 

 40.1.2.3. Zaktualizowanie ilości przykanalików sanitarnych do 
nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci 

kanalizacyjnej bazując na aktualnych mapach. 

 40.1.2.4. Zebranie oświadczeń właścicieli wszystkich 
nieruchomości znajdujących się w zasięgu sieci 
kanalizacyjnej uzgadniających lokalizację przykanalika 
sanitarnego. 

Przewidywana ilość przyłączy wodociągowych po zaktualizowaniu 
wzrośnie o około 15%. 
 
Przewidywana ilość przykanalików sanitarnych po zaktualizowaniu 
wzrośnie o około 15%. 

 

40.1.3.  Wykonanie projektów wykonawczych na aktualnych mapach do 
celów projektowych wraz ze wszystkimi opracowaniami i 
uzgodnieniami dla następującego zakresu: 

  40.1.3.1. Projekty wykonawcze sieci wodociągowej dla 
następujących kontraktów: 

Nr kontraktu 
Długość sieci wodociągowej 
[m] 

Ilość przyłączy [szt.] 

Kontrakt 5 2328 149 

Kontrakt 6 2082 114 

Kontrakt 8 1712 61 

Kontrakt 9 2564 142 

Kontrakt 10 724 35 
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Kontrakt 11 2904 158 

Kontrakt 12 3094 193 

Kontrakt 13 1851 112 

Suma 16571 463 

 

  40.1.3.2. Projekty wykonawcze sieci kanalizacyjnej: 

 

Nr kontraktu 
Długość sieci 
kanalizacyjnej[m] 

Ilość 
przykanalików 
[szt.] 

Ilość pompowni 
ścieków [szt.] 

Kontrakt 5 2074 149 0 

Kontrakt 6 2034 110 1 

Kontrakt 8 1538 64 1 

Kontrakt 9 2220 139 1 

Kontrakt 10 647 30 1 

Kontrakt 11 3360 156 2 

Kontrakt 12 3194 199 0 

Kontrakt 13 2008 112 2 

Suma 16389 467 8 

 

 

40.1.4.  Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze 
wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami dla następującego 
zakresu: 

  40.1.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze sieci wodociągowej 
dla następujących kontraktów: 

 

Nr kontraktu 
Długość sieci wodociągowej 
[m] 

Ilość przyłączy [szt.] 

Kontrakt 7 4573 254 

Kontrakt 14 2970 148 
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Kontrakt 15 2669 174 

Kontrakt 16 1681 54 

Suma 11893 630 

 
 

40.1.4.2. Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacyjnej 
dla następujących kontraktów: 

 

Nr kontraktu 
Długość sieci 
kanalizacyjnej[m] 

Ilość 
przykanalików 
[szt.] 

Ilość pompowni 
ścieków [szt.] 

Kontrakt 7 4539 269 0 

Kontrakt 14 3586 160 2 

Kontrakt 15 2333 169 1 

Kontrakt 16 1643 50 1 

Suma 12101 648 4 

 

Długości sieci przedstawione w pkt. 40.1.3.1, w pkt. 40.1.3.2., w pkt. 
40.1.4.1., w pkt. 40.1.4.2. mają charakter orientacyjny. 

40.1.5.  Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci wodociągowej 
i przyłączy wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami na 
bazie dokumentacji budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z 
nowymi lokalizacjami przyłączy i nowymi trasami sieci dla 
kontraktów wskazanych w pkt. 40.1.3.1. Przewidywana długość 
sieci, po zaktualizowaniu, może różnić się od przedstawionej w pkt. 
40.1.3.1. i w pkt. 40.1.4.1. o około 10 %. Przewidywana ilość 

przyłączy może wzrosnąć, jak podano w pkt. 40.1.2. SIWZ. 

40.1.6.  Wykonanie projektów budowlanych zamiennych sieci kanalizacyjnej 
i przykanalików wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami 
na bazie dokumentacji budowlanej i zaktualizowanej wykonawczej z 
nowymi lokalizacjami przykanalików i nowymi trasami sieci dla 
kontraktów wskazanych w pkt. 40.1.3.2. Przewidywana długość 
sieci, po zaktualizowaniu, może różnić się od przedstawionej w pkt. 
40.1.3.2. i w pkt. 40.1.4.2. o około 10 %. Przewidywana ilość 
przykanalików może wzrosnąć, jak podano w pkt. 40.1.2. SIWZ. 

40.1.7.  Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych 
sieci wodociągowej i przyłączy wraz ze wszystkimi opracowaniami i 
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uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów uwzględniających 
wszystkie zmiany konieczne do wykonania podczas realizacji 
inwestycji. Przewidywana długość sieci oraz ilość przyłączy 
zmieniona w trakcie realizacji inwestycji, może różnić się od 

przewidzianej w pkt. 40.1.5. o około 5 %. 

40.1.8.  Wykonanie projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych 
sieci kanalizacyjnej i przykanalików wraz ze wszystkimi 
opracowaniami i uzgodnieniami dla wszystkich kontraktów 
uwzględniających wszystkie zmiany konieczne do wykonania 
podczas realizacji inwestycji. Przewidywana długość sieci oraz ilość 
przykanalików zmieniona w trakcie realizacji inwestycji, może 

różnić się od przewidzianej w pkt. 40.1.6. o około 5 %. 

40.1.9.  Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 

40.1.10. Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami będącymi 
przedmiotem zamówienia.  

 

40.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 40.2.1. Projekty wykonawcze, budowlane i budowlane zamienne. 

   40.2.1.1. Projekty mają być wykonane na aktualnych mapach do 
celów projektowych 1:500 (nie będą akceptowane 

podkłady mapowe skanowane), 

   40.2.1.2. Projekty mają zawierać uzgodniony z Urzędem Miasta i 
Gminy Łomianki sposób odtworzenia nawierzchni 
drogowych, 

   40.2.1.3. Projekty mają zawierać uzgodniony projekt 
elektryczny włączenia do sieci elektroenergetycznej 

pompowni ścieków, 

   40.2.1.4. Projekt wykonawczy ma uwzględniać wymagania 
materiałowe, wraz z szczegółowym opisem 
parametrów jakościowych, które posłużą do badania 

materiałów równoważnych, 

   40.2.1.5. Projekty wykonawczy mają zawierać profile podłużne 

dla sieci, przyłączy wodociągowych i przykanalików, 

   40.2.1.6. Projekt wykonawczy ma zawierać szczegółowe rysunki 
rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych takich 
obiektów jak studnie kanalizacyjne rewizyjne , studnie 



SIWZ CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie gminy Łomianki”.  
Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-U/04/73/11/2012    93 
 

kanalizacyjne rozprężne, pompownie ścieków, węzły 
zasuw , węzły hydrantowe itp.  w skali 1:10, 1:25 (nie 

będą akceptowane rysunki schematyczne). 

   40.2.1.7. Projekt wykonawczy ma zawierać szczegółowy Projekt 
AKPiA dla pompowni ścieków, uwzględniający 
istniejący system szaf sterowniczych dla pompowni 
ścieków. (wymagane będą schematy elektryczne, 
szczegółowy opis materiałów, dokładny opis włączenia 

w istniejący system monitoringu), 

   40.2.1.8. Dokumentacja ma być przygotowana w 5 egz., wersja 
elektroniczna ma zawierać plany zagospodarowania 
terenu w wersji pdf i dwg. Plany zagospodarowania 
terenu mają być przygotowane w wersji podkładu 

mapowego kolorowego i czarno-białego. 

 

 40.2.2. Nadzór autorski. 

Zamawiający oczekuje pełnienia nadzoru na budowie lub w biurze 

Zamawiającego, 1 raz w tygodniu do 3 godzin.   

Projektant sprawować będzie nadzór autorski w zakresie 
obejmującym w szczególności: 

   40.2.2.1. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

   40.2.2.2. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji 
projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 

   40.2.2.3. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót 
budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, w odniesieniu do 
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

instalacyjnych, 

   40.2.2.4. ocena wyników szczegółowych badań materiałów i 
konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 
projektowymi, normami i innymi obowiązującymi 
przepisami, 

   40.2.2.5. udział w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do uzyskania projektowanych 
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zdolności użytkowych poszczególnych obiektów 

budowlanych i całej inwestycji. 

   40.2.2.6. dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, 
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w 
czasie wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzających zgodę Projektanta na ich 
wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez 
projektanta lub projektantów sprawujących nadzór 

autorski: 

• zapisy na rysunkach wchodzących w skład 
dokumentacji projektowej, 

• rysunki zamienne lub szkice, albo nowe 
projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element zastępują, 

• wpisy do dziennika budowy, 

• protokoły lub notatki służbowe podpisane 

przez Zamawiającego i Projektanta. 

 

40.3.  Terminy realizacji zamówienia i odbiór przedmiotu zamówienia 

 40.3.1. Projekty wykonawcze, budowlane i budowlane zamienne 

Etap Nr kontraktu 
Zakres prac wskazany  

w odpowiednich kontraktach 
Termin realizacji 

I 
Kontrakt 5 

Kontrakt 6 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

2 miesiące od dnia 

podpisania umowy 

II 

Kontrakt 8 

Kontrakt 9 

Kontrakt 10 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

 

5 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

III Kontrakt 7 
pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

7 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 
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40.3.2. Wykonanie zakresu prac wskazanego w pkt. 40.1.5. i w pkt. 40.1.6.  

dla danego etapu do 2 miesięcy od dnia odbioru danego etapu robót. 

40.3.3. Wykonanie zakresu prac wskazanego w pkt. 40.1.7.i w pkt. 40.1.8. 

dla danego etapu w trakcie realizacji zadania budowlanego jednak 

nie później niż 1 miesiąc po zakończeniem etapu robót budowlanych 

dla poszczególnego kontraktu 

40.3.4. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego 25 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.   

 

W trakcie realizacji zamówienia należy zachować kolejność wykonywania 

poszczególnych etapów, przedstawioną w powyższej tabeli (nie dopuszcza się 

zmiany kolejności wykonywania i przekazywania Zamawiającemu 

ppkt.40.1.4.1. 

ppkt. 40.1.4.2. 

pkt. 40.1.9. 

IV 

Kontrakt 14 

Kontrakt 15 

Kontrakt 16 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt.40.1.4.1. 

ppkt. 40.1.4.2. 

pkt. 40.1.9. 

9  miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

V Kontrakt 11 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

 

12  miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

VI Kontrakt 12 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

12  miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

VII Kontrakt 13 

pkt. 40.1.1 

pkt.40.1.2 

ppkt. 40.1.3.1 

ppkt. 40.1.3.2. 

pkt. 40.1.9. 

 

14  miesięcy od dnia 

podpisania umowy 
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poszczególnych etapów zamówienia, tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

np. odebrania etapu III przed etapem I i/lub II). 

Odbiór poszczególnych etapów i zakresów prac musi zostać potwierdzony 

protokółem odbioru częściowego dla danego etapu. 

 

40.4.  Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:  

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany trasy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej Zamawiający zobowiązuje się do dokonania 
uzgodnienia ZUD we własnym zakresie. Wszelkie zmiany tras muszą zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia może zapoznać 

się z dokumentacją w siedzibie Zamawiającego. 

 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Rodzaj robot Kody wg CPV 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7 
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

71322000-1 

 

 

 

 


