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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ KANALIZACJI 

SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ 

CZĘŚCI GMINY KATY 

WROCŁAWSKIE 
 

 

 

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA:  

Przetarg nieograniczony 

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.       

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, wrzesień 2018 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Kąty Wrocławskie 

ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  

tel. 071 390-72-19,  

faks 071 390-72-19. 

www.katywroclawskie.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

 

III. Informacje ogólne: 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwana dalej SIWZ, jest oznaczone znakiem ZP 271.53.2018 

2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie  

we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy PZP wraz z aktami 

wykonawczymi.  

W zakresie nieuregulowanym w ustawie PZP mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) – dalej k.c.,  

4. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. 

5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również 

umowa o udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone w języku polskim. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem 

sytuacji określonej w przepisie art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: zadanie 1- 22.000,00 zł brutto, 

zadanie 2- 20.000,00 zł brutto; zadanie 3- 7.000,00 zł brutto w formach określonych 

 w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  

11.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

kwocie 7% wartości ceny oferowanej brutto. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, albo do reprezentowania ich  

i podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie zakresu prac, których wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

14. Zamawiający informuje, że zgodnie z Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, 

L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie  

http://www.katywroclawskie.pl/
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Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

telefon: +48 71 390 72 23 

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą 

na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych - w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 

po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy); 

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na 

podstawie art..6 ust.1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach 

Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze – w tym zakresie dane 

przechowywane będą przez okres 6 lat;  

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po 

którym przedawnią się roszczenia; 

4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie 

art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane 

przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres  po którym 

przedawnią się roszczenia; 

3. Państwa dane przekazujemy: 

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

2) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w 

wykonywaniu naszych czynności: 

a) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,  

3) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

b) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) 

4. Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) prawo do przenoszenia danych 

5. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji 

wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych 

przetwarzanych  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest 

dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości 

zawarcia umowy. 

mailto:rodo@katywroclawskie.pl
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7. Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 

9. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych 

osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na 

stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl 

(zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO). 

 

CPV:    

 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji 

sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej 

dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie obejmujące następujące miejscowości: 

Zadanie 1 – Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice; 

Zadanie 2 – Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz   

podłączenie  terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej 

Zadanie 3 – Sokolniki, Kozłów, Pełcznica,  

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, m.in. decyzji środowiskowej,  

pozwoleń wodno-prawnych oraz  pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą 

Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje. 

 

UWAGA: 

W ramach zamówienia będzie należało wykonać 3 niezależne dokumentacje 

projektowe dla każdego zadania osobno. Dla każdego zadania będzie podpisana osobna 

umowa. Na każde zadanie należy złożyć osobną ofertę.   

 

2. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania obejmuje:  

2.1.Wykonanie Projektu Budowlanego dla każdej z branż wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę.  

2.2.Wykonanie Projektu Wykonawczego dla każdej z branż. 

2.3.Uzyskania map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych. Projektant na 

własne ryzyko oceni zakres map do celów projektowych. W przypadku konieczności na 

etapie uzgodnień poszerzenia zakresu map do celów projektowych np. w związku z 

koniecznością przeprojektowania trasy kanalizacji, ze względu brak możliwości 

uzyskania zgody od poszczególnych właścicieli posesji, nowe mapy Projektant uzyska w 

ramach wynagrodzenie podstawowego. 

2.4.Uzyskanie map ewidencji gruntów oraz wypisów właścicieli działek po których 

przebiegać będzie projektowana inwestycja. Wykazy właścicieli i władających składane z 

wnioskiem o wydanie protokołu uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę muszą być 

aktualne. W przypadku konieczności na etapie uzgodnień poszerzenia zakresu map 

ewidencji gruntów np. w związku z koniecznością przeprojektowania trasy kanalizacji, ze 

względu brak możliwości uzyskania zgody od poszczególnych właścicieli posesji, nowe 

mapy Projektant uzyska w ramach wynagrodzenie podstawowego. 

http://www.katywroclawskie.pl/rodo
http://www.bip.katywroclawskie.pl/
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2.5.Wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja geotechniczna powinna 

zawierać informacje i zalecenia dotyczące realizacji inwestycji np.: 

a) dane dotyczące sposobu posadowienia sieci wodociągowej (dla potrzeb 

przepompowni ścieków), kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, ewentualnych 

obiektów technologicznych,  

b) sposób odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, 

c) sposób wykonania robót ziemnych szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących obiektów. 

2.6.Wykonanie projektów odbudowy dróg po budowie kanalizacji na podstawie uzyskanych 

decyzji, oraz opracowanie koncepcji czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

prac budowlanych wraz z uzgodnieniami. 

2.7.Wykonania projektów branży elektrycznej dla projektowanych przepompowni. 

2.8.Zaprojektowanie do każdej posesji z istniejącymi zabudowaniami (prywatne-budynki 

mieszkalne, przemysłowymi-budynki administracyjne) lub posiadającymi  aktualne 

pozwolenie na budowę, odcinków kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie  

poszczególnych obiektów. Planuje się podejście bezpośrednio pod obiekty. 

2.9.Zaprojektowanie trasy sieci w sposób jak najmniej ograniczający właścicielowi terenu 

niedogodności wynikające z możliwości zabudowy działki lub korzystania z niej.  

2.10. Zaleca się prowadzenie głównych sieci w drogach.  

2.11. Projektant każdorazowo od wszystkich właścicieli i współwłaścicieli będzie musiał 

uzyskać w imieniu Burmistrza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

2.12. Przed przekazaniem Burmistrzowi do podpisu oświadczenia o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla każdego odcinka sieci 

kanalizacyjnej, wodociągowej (dla potrzeb przepompowni ścieków), przepompowni 

Projektant będzie musiał uzyskać od właścicieli/ współwłaścicieli poszczególnych 

działek wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia w celu ustanowienia bezpłatnej 

służebności przesyłu w formie aktu notarialnego na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp.  z o.o. ul. 1 Maja 26, w Kątach Wrocławskich (późniejszego 

użytkownika wybudowanej sieci). W przypadku braku zgody na ustanowienie przez 

poszczególnych właścicieli przedmiotowej służebności, Projektant będzie musiał 

przeprojektować trasę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lokalizacji przepompowni.  

2.13. W przypadku lokalizacji projektowanej sieci w drogach, Projektant uzyska zgodę 

zezwalającą na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie. Wniosek wraz 

z projektem odtworzenia nawierzchni Wykonawca złoży niezwłocznie po uzyskaniu 

niezbędnych  dla tego celu uzgodnień/opinii: 

2.14. Wykonanie inwentaryzacji zieleni. W przypadku konieczności wycinki drzew lub 

krzewów dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca opracuje stosowną dokumentację 

oraz uzyska stosowną decyzję na wycinkę drzew. Decyzję o wycince Wykonawca 

przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. 

2.15. Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji, jeśli zajdzie 

taka konieczność wynikająca z przepisów, uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji, 

zaświadczeń i innych dokumentów koniecznych do uzyskania kompletnej dokumentacji z 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Projektant przekaże w 

jednym egzemplarzu, komplet oryginalnej dokumentacji z postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, 

zaświadczeniami, postanowieniami i innymi dokumentami wydanymi w trakcie 

prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

2.16. Wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeśli zajdzie taka 

konieczność wynikająca z przepisów. Raport należy wykonać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa polskiego,  
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2.17. Wykonanie operatów wodno prawnych dla przekroczenia projektowanymi sieciami 

cieków wodnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego. 

2.18. Opracowanie przedmiaru robót wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 

2072. 

2.19. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia 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). 

Ponadto do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć Zbiorcze Zestawienia Kosztów 

całego zadania uwzględniające zestawienie kosztów możliwych do przewidzenia na 

etapie projektowania, związanych z realizacją zadania, a nie ujętych w kosztorysie 

inwestorskim tj. np. opłaty za zajęcie terenu, w tym opłat za zajęcie pasa drogowego, 

opłaty za wycinkę drzew itp. 

Zmiany w/w przepisów obowiązują bez potrzeby wprowadzania zmian do opisu 

przedmiotu zamówienia. 

2.20. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

każdej z branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072). 

2.21. Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126); 

 

3. Ponadto Projektant: 

3.1.  uzgodni sporządzoną dokumentację projektową z Zamawiającym, 

3.2.uzyska wszystkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zezwolenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a w szczególności 

oświadczenia właścicieli terenu o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie robót 

budowlanych, które będą podstawą dla Zamawiającego do podpisania o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenia właścicieli 

powinny zawierać ewentualne warunki wejścia na działkę. W przypadku prowadzenia 

sieci w terenach prywatnych, uzyska dodatkowo pisemną zgodę właścicieli na 

eksploatację sieci,  

3.3.uzgodni z właścicielem terenu usytuowanie tabliczek informacyjnych dla armatury sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, 

3.4.przedłoży Zamawiającemu do podpisu kompletne oświadczenie o prawie do 

dysponowania terenem na cele budowlane, osobno dla każdego składanego wniosku 

(zadania) o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z : 

- zestawieniem działek stanowiących załącznik do w/w oświadczenia. 

Tabelaryczne zestawienie działek, należy wykonać osobno dla sieci i 

przyłączy, mapę ewidencji gruntu z naniesionymi trasami sieci wod-kan i 

trasami sieci wodociągowych i sięgaczy kanalizacyjnych. Na mapie należy 

zaznaczy działki objęte przedmiotowym oświadczeniem, 

- wypisy z ewidencji gruntów , 

- pisemne oświadczenia zawierające zgody właścicieli/władających na zajęcie 

terenu, decyzje, uzgodnienia zajęcia terenu z instytucjami, na terenie których 
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będzie prowadzona inwestycja (należy sporządzić zestawienie dokumentów w 

formie tabeli oraz je ułożyć i opisać zgodnie z kolejnością z niej wynikającą), 

3.5.uzyska inne wszelkie niezbędnych uzgodnień (nie wymienionych wyżej) pozwoleń 

wynikających ze specyfiki projektowanego obiektu, m.in. pozwolenia na budowę, które 

pozwolą Inwestorowi kompleksowo zrealizować inwestycję, 

3.6.będzie przekazywał do wiadomości Zamawiającemu wszystkie pisemne wystąpienia o 

uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje itp. oraz niezwłocznie przekazywał kserokopie 

uzyskanych odpowiedzi na powyższe wystąpienia. W przypadku, gdy zostanie naliczona 

kara za nieterminową opłatę wynikającą z zapisów decyzji administracyjnych lub innych 

uzgodnień, karę ponosi ta strona, która przyczyniła się do opóźnienia, 

3.7.uwzględni przy planowaniu powierzchni zajęcia terenu pod realizację inwestycji 

minimalną powierzchnię zajęcia niezbędną dla zrealizowania inwestycji i wybierze 

optymalne rozwiązanie dla Zamawiającego, 

3.8.przekaże oryginały wszystkich uzyskanych uzgodnień, decyzji, zezwoleń i opinii 

Zamawiającemu, jako odrębny komplet dokumentów przy odbiorze końcowym 

przedmiotu zamówienia (nie dotyczy uzgodnień dołączanych do oświadczenie o prawie 

do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych), 

3.9.sprawdzi i potwierdzi u właściciela konstrukcje  istniejących jezdni i chodników w 

której będzie prowadzona projektowana sieć, w celu poprawnego zaprojektowania 

przebudowy, 

 

 

UWAGI: 

1) Każdy komplet dokumentacji będzie posiadał spis zawartości oraz wykaz opracowań 

związanych. 

2) Koszty związane z wykonaniem dokumentacji objęte są zamówieniem.  

3) Ilość egzemplarzy dokumentacji, wymieniona w umowie do przekazania 

Zamawiającemu, nie obejmuje ilości egzemplarzy przeznaczonej do  uzyskania 

uzgodnień. 

4) Każde z wymienionych powyżej opracowań będzie odrębnie oprawione i opisane, 

strony ponumerowane, podpisane przez osoby uprawnione, które je sporządziły 

i sprawdziły. 

5) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana dla każdej miejscowości 

oddzielnie. 

6) Na poszczególnych etapach opracowywania dokumentacji projektowej Projektant 

będzie uzgadniał ją z Zamawiającym. 

7) Dołączenie do uzgodnionej i zakończonej dokumentacji  wykazu opracowań oraz 

pisemnego oświadczenia: 

a) o kompletności dokumentacji, 

b) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu 

ma służyć, 

c) o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i normami,  

d) o przysługujących Inwestorowi do opracowanej dokumentacji projektowej 

prawach autorskich 

e) o nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

8) Nieodpłatne udzielenie Zamawiającemu wyjaśnień do przedmiotu umowy, na etapie 

organizowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych oraz w trakcie trwania postępowania przetargowego, tzn. udzielanie 

odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w ciągu dwóch dni licząc od 

dnia przekazania Wykonawcy zapytania przetargowego. Zapytanie przetargowe 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem. Wykonawca 

przekaże odpowiedź Zamawiającemu pocztą elektroniczna lub faxem. 
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Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń 

powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 

ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i 

urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 

 

Załączona koncepcja jest dokumentem poglądowym.  

2. Odbiory i terminy 

 

2.1. Odbiory przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy  

2.1.1. Co najmniej 30 dni kalendarzowych przed umownym terminem wykonania 

przedmiotu umowy, Projektant złoży w kancelarii Zamawiającego – Rynek –

Ratusz 1 Kąty Wrocławskie dwa komplety dokumentacji  do końcowego 

zaopiniowania. 

2.1.2. Zamawiający każdy w swoim zakresie projektu dokona końcowego 

zaopiniowania złożonej dokumentacji w ciągu 30 dni roboczych od daty 

złożenia jej w kancelarii Zamawiającego i przekaże Wykonawcy pozytywną 

opinię dotyczącą kompletu dokumentacji lub zgłosi uwagi na piśmie. 

Dopuszcza się również zgłaszanie uwag droga mailową. W przypadku 

zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie, jeden komplet dokumentacji Zamawiający 

zatrzyma dla siebie. Drugi komplet zostanie zwrócony Wykonawcy, celem 

wykonania korekty. 

2.1.3. W przypadku wydania przez Zamawiającego pozytywnej opinii dotyczącej 

dokumentacji Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu  pozostałą 

ilość egzemplarzy przedmiotu umowy, aby była zgodna  

z ilością egzemplarzy żądanych w umowie.    

2.1.4. Podstawą do dokonania odbioru będzie przekazanie Zamawiającemu 

pozytywnie zaopiniowanego przedmiotu umowy w ilości opisanej  

w umowie., wykazu opracowań oraz oświadczenia. 

2.1.5. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy będzie 

protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego 

i Projektanta. 

 

V. Termin wykonania Zamówienia 

Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do:  

Zadanie 1 – Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice – 31.10.2020r. 

Zadanie 2 – Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz  

podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi - 31.10.2020r. 

Zadanie 3 – Sokolniki, Kozłów, Pełcznica – 30.03.2020r. 

 

 VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

    2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

 o  ile  wynika to z odrębnych przepisów.  
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Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

 2.2    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Dla zadania: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej 

części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 1”   

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej 

części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 2”   

 

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu : 

a. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości nie mniej niż 10 km wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

b. Budowy/przebudowy/odbudowy dróg z masy bitumicznej i/lub kostki brukowej 

 

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 

podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: 

  wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa  

w pkt 1, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia  

albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz, którego roboty usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

 

1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  

że dysponują osobą lub osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do 

projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w szczególności: 

- w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
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- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, konstrukcyjno-budowlanej -  drogowej. 

 

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana  

na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: 

 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat  

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

 

Dla zadania: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części 

gminy Katy Wrocławskie – zadanie 3”   

 

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu: 

c. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości nie mniej niż 4,0 km wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

d. Budowy/przebudowy/odbudowy dróg z masy bitumicznej i/lub kostki brukowej 
 

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 

podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: 

  wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa  

w pkt 1, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia  

albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz, którego roboty usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

 

2. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  
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że dysponują osobą lub osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w szczególności: 
- w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  
konstrukcyjno-budowlanej -  drogowej. 

 

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana  

na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: 

 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat  

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację 

Zamówienia. 
 

VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy 

1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia wykonawcy, stosownie 

do treści art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy PZP. 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
1.1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

1.2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221,  

art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137), zwanej dalej „K.K.”,  

lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176 ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 K.K.,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 769);  

1.3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2;  

1.4. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  
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1.5. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

1.6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

1.7. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego  

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia;  

1.8. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia  

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 

zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział  

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

1.9. który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

1.10. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);  

1.11. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne;  

1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

1.13. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.); 

1.14. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

1.15. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego  

lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa  

w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 
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VIII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć wypełniony formularz Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ); 

Uwaga: 

a) JEDZ (stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany przez Zamawiającego z 

wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) dla 

przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w 

miejscu zamieszczenia SIWZ (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie 

eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo). 

b) W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, 

Wykonawca: 

- pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego, 

- wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem 

wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl 

- składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(szczegóły składania JEDZ zawarte są w pkt IX. SIWZ). 

c) Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl 

zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT 

ZAMÓWIENIA. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument 

ten potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych 

podmiotów. 

f) Informacje w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu należy zawrzeć w Części IV, sekcji  JEDZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  

o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 1. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
http://www.uzp.gov.pl/
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Uwaga. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie 

ofertowania wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie,  

w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP lub wskazania bazy danych, z której Zamawiający może ten odpis 

uzyskać. 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

5) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
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           W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa  

           w pkt 1, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia  

           albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 

           wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego   

           podmiotu, na rzecz, którego roboty usługi były lub miały zostać wykonane, o   

           przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7. 1) – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy PZP, 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt . 1., oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 ze zm.). 

12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia  

 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 1-4. 

14. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,  

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

15. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności  

są wymagane. 
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IX.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

 do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, z 

zastrzeżeniem, że JEDZ może być składany wyłącznie w postaci elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzi się w języku polskim. 

2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ 

muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 

których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest 

poczta elektroniczna. 

UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: zp@katywroclawskie.pl 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 

doc, .docx, .rtf, odt. 

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z 

ww. formatów. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 

JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). 

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ musi zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 

hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi 

przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 

Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES 

Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w formularzu OFERTA – 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. Formularz OFERTA może zawierać, jeśli to niezbędne, 

również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności 

informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 

zawartych w JEDZ. 

f) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, 

aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W 

treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego 

JEDZ dotyczy, tj. ZP.271.53.2018                                                                                                                                                                

"Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części 

gminy Katy Wrocławskie- zadanie…...”. Wykonawca może także podać dowolne 

oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ do oferty 53– w takim 

przypadku numer musi być wskazany w treści oferty). 

mailto:zp@katywroclawskie.pl
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g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 

zawierającej JEDZ. 

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ 

z serwera pocztowego Zamawiającego. 

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego 

na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; w takim 

przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający  

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,  

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie 

formę pisemną. 

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 

informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina 

Kąty Wrocławskie; ul. Rynek-Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie 

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 

przetargi@katywroclawskie.pl a faksem na nr (71) 390 72 19 

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później  

niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 5. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Anna Niedźwiedzka 

2) w kwestiach merytorycznych –  Ewa Kołodziej 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to,  

że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności 

na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości:  

a) Zadanie 1- 22.000,00 zł brutto 
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b) Zadanie 2- 20.000,00 zł brutto 

c) Zadanie 3- 7.000,00 zł brutto 

 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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. Z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 

być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

2) oznaczenie postępowania, 

3) określenie przedmiotu postępowania 

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

5) kwotę gwarancji, 

6) termin ważności gwarancji 

7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:  

Wykonawca, którego ofertę wybrano:  

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie,  

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu ( PLN) należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 62-9574-0005-2001-

0000-0101-0005  

Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie”- 

zadanie nr…. 

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

należy dołączyć do oferty. 

6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, a jego oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp. 

7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw  

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,  

co spowodowało brak możliwość wybrania oferty złożonej przez wykonawcę,  

jako najkorzystniejszej 
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8. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  

 określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

9. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust. 1, 1a i 2 Pzp 

 

XI. Termin związania ofertą.    

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

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

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 wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

3. Zaleca się, by oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w niniejszej SIWZ były sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający  

nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej  

w SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,  

w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów  

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. 

6. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) 

nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy  

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną 

kopię. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze  

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty      

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu   

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
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przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie  

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.   

15. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

16. Ofertę należy złożyć zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 

jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.   

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2  

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić  

z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII 

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane 

 

XIII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  Urząd Miasta  

i Gminy w Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie 

  w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2018 r. do godz. 09:30 

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 

 

Urząd Miasta i Gminy 

 ul. Rynek – Ratusz 1 

55 – 080 Kąty Wrocławskie  
 

Oferta w postępowaniu na: 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy 

Katy Wrocławskie- zadanie nr…..” 

 

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 23.10.2018 r. o godz. 10:00 
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3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 

5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 1 Zamawiający 

niezwłocznie zwróci ofertę.     

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Miasta i Gminy W Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty 

Wrocławskie, sala nr 2 o godzinie 10:00 

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

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

         www.katywroclawskie.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz 

innych kryteriów zawartych w ofertach. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w cenie oferty  jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiotową SIWZ  

2. Cena oferty winna uwzględniać całkowite koszty realizacji zamówienia, w tym podatek  

od towarów i usług (VAT).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. Konsekwencje niewłaściwego 

oszacowania ceny obciążają Wykonawcę. 

4. Jeżeli w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zostanie złożona oferta, której 

wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza  

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie   

lub koszcie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Cena oferty powinna zostać podana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w  kryteriach: 

 

L.p. Nazwa kryterium Kryterium wagowe 

1. Cena 60% 

2. Doświadczenie wykonawcy 40% 

 

http://www.katywroclawskie.pl/
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Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według przedstawionego poniżej 

wzoru: 

 

CN 

VXC =    ----------------  x 60 x 100 

CX 

 

gdzie: 

 VXC – liczba punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za 

kryterium „cena”  przyznana ofercie badanej 

 CN – najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert  

 CX – cena oferty badanej 

 

W zakresie kryterium cenowego oferta może uzyskać maks. 60 punktów 

 

Doświadczenie wykonawcy – 40% 

Zamawiający przyzna w ramach niniejszego kryterium po 10 pkt za każde wskazane  

dodatkowe doświadczenie wykonawcy w odniesieniu do zadania rodzajowo 

odpowiadającemu  określonemu w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy,  które dotyczy doświadczenia w wykonywaniu 

polegające: 

-dla zadania 1 i 2 - na zaprojektowaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o 

długości nie mniej niż 10,0 km wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

-dla zadania 3 - na zaprojektowaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o 

długości nie mniej niż 4,0 km wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 

40. 

Zamawiający nie będzie przyznawał punktacji za pierwsze zadanie jako wykonane w celu 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

 

L = C + D 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie wykonawcy” 

 

  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

   najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
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Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną lub kosztem,  

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XVI. Zasady dotyczące zmiany umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:  

a. wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, 

niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą 

miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;  

b. w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

c. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

narzucają; 

d. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie 

wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym 

terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu 

tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością 

dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;  

e. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego 

lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); 

f. wycofania się poszczególnych właścicieli z uzgodnień dotyczących lokalizacji 

poszczególnych sieci i urządzeń na swoich posesjach, skutkujących brakiem 

możliwości podpisania służebności przesyłu i w związku z tym konieczności 

przeprojektowania sieci oraz urządzeń. 

2) Zmian kadrowych: 

a. zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Projektanta i 

osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.  

b. zmiany osób reprezentujących Projektanta, których konieczność wprowadzenia wynika 

ze zmian organizacyjnych. 

1) w przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,   o których 

mowa w art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, wykonawca obowiązany jest wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,  

b) stawki podatku VAT, 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,  

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez 

strony pod rygorem nieważności. 

 

XVII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej 

SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 147 ust. 3 pkt. 1 Ustawy 

PZP jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 7% wartości ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 

formach, jakie przewiduje art. 148 ust. 1 Ustawy PZP. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wykonawca zamierza uiścić  

w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Kąty Wrocławskie w Banku 

Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na rachunek nr 62-9574-0005-2001-0000-0101-

0005 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – sprawa 

ZP.271.53.2018- zadanie nr… 

4. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są  

w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji  
 

XIX. Informacje o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach Działu VI Pzp 

„Środki ochrony prawnej”.      
 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 -  formularz oferty 

Załącznik nr 2 - formularz JEDZ 

Załącznik nr 3 -  oświadczenie zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 

Załącznik nr 4 -  zobowiązanie podmiotu 

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia z listą powiązań kapitałowych Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 - wykaz usług 

Załącznik nr 7 - wykaz osób 

Załącznik nr 8 - wzory umów   
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy  

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

              (miejscowość i data) 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OFERTA 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

KANALIZACJI SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI 

GMINY KATY WROCŁAWSKIE 

 
 

Dane Wykonawcy: 

 

nazwa Wykonawcy: 

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

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

adres Wykonawcy: 

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

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

tel.  .............................................................. fax. ...................................................................... 

e-mail......................................................................................................................................... 

REGON....................................................  NIP....................................................................... 

Osoba do kontaktu :................................................................................................................. 

Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej 

części gminy Katy Wrocławskie- zadanie nr ….. 
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Oferujemy realizację zamówienia za cenę:....................... zł brutto (słownie: ................. 

........................................................................................................................................ złotych) 

 

Doświadczenie Wykonawcy: .......... zadań  

 

wg poniższego zestawienia (potwierdzone załączonymi dowodami)   

Lp. Przedmiot zamówienia  Podmiot, na rzecz którego 

roboty zostały wykonane 

Długość 

kanalizacji (km)  

 

1 
   

 

2 
   

 

3 
   

 

4 
   

 

5 
   

 

 

  

jednocześnie oświadczamy, że: 

 

1. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

2. zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi  

w SIWZ i wzorze umowy; 

3. akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy  

i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

na warunkach określonych we wzorze umowy.  

4. uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu  terminu 

składania ofert określonego w SIWZ , 

5. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się  

do zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu  

i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ; 

7. Wadium zostało wniesione w formie ..................................................................... 

8. zamówienie wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

realizację następującego zakresu prac
1
:………………………….......................………. 

9. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ....................................................................................................... 

  e-mail: ………...……........………….… tel./fax: .................................................…….; 

10. w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej umowa z naszej strony 

zostanie podpisana przez:…………………………………………………………. 

11.   Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

                                                           
1
 Niepotrzebne wykreślić. 
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12. Oświadczamy, że hasło/hasła do pliku/-ów JEDZ przekazanego/-ych w postaci 

elektronicznej jest/są następujące: 

nazwa pliku: ………….. – hasło: ……………….. 

nazwa pliku: ………….. – hasło: ……………….. 

13. Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w 

szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze 

odszyfrowania danych zawartych w JEDZ (jeżeli dotyczy): 

………………………………………………….. 

14. Oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy wskazane w treści przysłanej 

wiadomości email zawierającej JEDZ (jeżeli dotyczy): 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

data, podpis Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

formularz JEDZ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

……………………………… 

pełna nazwa/firma, adres 

Wykonawcy/Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej 

części gminy Katy Wrocławskie - zadanie nr…. 

 
 

zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że 

oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

     

 

 

…………………………………………… 

data, podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

Oświadczam, iż: 

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

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oddaje do dyspozycji: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 

niezbędne zasoby tj. 

……………………………………………………………………………………….. na potrzeby 

realizacji zamówienia pn. 

 

" Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części 

gminy Katy Wrocławskie - zadanie nr…..” 

 

prowadzonego przez: Gminę Kąty Wrocławskie: 

 

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

 tak 

 nie 
 

 

………………………….………….………………………… 
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby 

 

 



32 
 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Oświadczenie dotyczące przynależności grupy kapitałowej 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ** 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………..  

 

zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej 

części gminy Katy Wrocławskie - zadanie nr…… 
 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ........... na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że: 

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w niniejszym postępowaniu * 

lub 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami * 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,  

należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

*  niepotrzebne skreślić 

** Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie ofertowania wykonawca  

nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie, w stosunku do kogo miałby składać 

przedmiotowe oświadczenie. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

 

……………………                                                                                       
Miejscowość, data   
        ………………………………. 
                   pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                       przedstawicieli firmy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Wykaz wykonanych usług 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy 

Katy Wrocławskie -zadanie nr…….. 

 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 

Podmiot, na rzecz 

którego usługi 

zostały wykonane 

Budowy/przebudowy/odbudowy 

dróg 

Długość 

(km) 

1.  

 

 

   

2.  

 

   

3.  

 

 

   

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

 

 

…………………… 

Miejscowość, data   

        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                    przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB 
 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy 

Katy Wrocławskie -zadanie nr….” 

 

Lp. Projektant posiadający 

uprawnienia 

Imię i nazwisko 

  

Kwalifikacje zawodowe/ 

uprawnienia  
 

w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci 

i instalacji sanitarnych, instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 
  

   

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych,  

 

 

 

  

 

 

 

  

konstrukcyjno-budowlanej -  drogowej. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

                                        .  

                                                                                                                                                                   

                                          

 

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

                             pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 8a do SIWZ 

Wzór umowy, (zadanie nr.1) 

Umowa nr ZP 272……2018 

o prace projektowe  

 

 

zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, z siedzibą w 

Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek – Ratusz 1, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………. 

Zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………. zamieszkałym ………………….. przy ul. ………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………… mającą swą siedzibę w 

…………………………….na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, będącym   płatnikiem   podatku  VAT  

(NIP ………………………),   zwanym dalej „Projektantem”, 

 

 

Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., 

zwanej dalej „ustawą Pzp”) dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 1, w 

wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy, strony zawierają 

umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej 

części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 1”  w oparciu o szczegółowe wytyczne 

projektowe - załącznik nr 1 do umowy, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, opinii oraz pozwoleniem na budowę dla powyższego zadania, które 

pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycję oraz specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowo 

kosztorysowej według szczegółowych założeń projektowych zawartych w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Projektant zobowiązuje się do opracowania projektów budowlanych wszystkich 

koniecznych branż w ilości 4 egz. każdego projektu wraz ze szczegółowymi 

projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia na roboty 

budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi 

opiniami i uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę, w tym: 

3.1. Wykonanie projektu budowlanego po 4 egz. (w tym 2 egz. opieczętowane przez 

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz 2 egz. kolorowej 

kserokopii opieczętowanego egzemplarza).  

3.2. wykonanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów po 4 egz. 

każdej branży, 

3.3/ wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych po 4 

egz. każdej branży, 
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 3.4. wykonanie innych opracowań niezbędnych do realizacji robot i zatwierdzenia 

Dokumentacji  po 4 egz., 

3.5. uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, 

decyzji, 

3.6.  uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Projektant zobowiązuje się wykonać kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia 

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) jak również przedmiary robót. 

5. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).  

6. Projektant zobowiązuje się wykonać Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

02.09.2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 1129 z późn. zm.). 

7. Projektant zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zasad dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przewidzianych przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze 

zm.). 

8. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na 

sposób wykonywania zobowiązań Projektanta wynikających z niniejszej Umowy, 

Projektant zobowiązuje się do uwzględnienia przedmiotowych zmian w sporządzanej 

dokumentacji projektowej. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązuje się do 

uwzględniania zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do 

należytej realizacji zamówienia.   

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Projektant zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie 

nieprzekraczającym  30 dni od daty zawarcia Umowy - do tego czasu Projektant 

dokona wizji lokalnej na obiekcie. 

2) Projektant zobowiązuje się do dnia …………………... r. * (w terminie 8 tygodni od 

dnia podpisania umowy) do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji przyjętych 

rozwiązań projektowych z wstępną lokalizacją poszczególnych sieci oraz lokalizacją 

przepompowni ścieków. Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przedstawienia 

koncepcji prześle Projektantowi ewentualne uwagi do przyjętych rozwiązań. 

3) przedłożenie Zamawiającemu kopii wystąpień o warunki przyłączenia do 

poszczególnych gestorów mediów, 

4) niezwłoczne po opracowaniu materiałów przygotowawczych ich przekazanie celem 

omówienia i akceptacji rozwiązań, 

5) uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów, 

6) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i zatwierdzeń 

2. Projektant zobowiązuje się wykonać Dokumentację w sposób następujący: 

1) Dokumentacja ma zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
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budowlaną oraz ma być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć; 

2) Dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 

protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów 

branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy. 

3) Dokumentacja ma zostać sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. 

Każdy egzemplarz Dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i 

sprawdzającego. 

4) W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 

sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentacja ma być opracowana w sposób 

czytelny, z wyłączeniem opisów ręcznych. 

5) Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń mają określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Pzp 

oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.. 

7) Dokumentacja w wersji elektronicznej (2 szt.) musi być tożsama z wersją drukowaną i 

musi umożliwiać odczytanie plików w programach: 

a) Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 

b) NORMA - część kosztorysowa (rozszerzenie .ath), 

c) MS WORD -  kompletne opisy techniczne, oraz STWiOR (rozszerzenie .doc). 

8)  Każde opracowanie Dokumentacji w wersji elektronicznej ma być umieszczone w 

odrębnym katalogu (nazwa katalogu ma odzwierciedlać nazwę opracowania). 

Wielkość jednego pliku nie może przekroczyć 8 MB. 

9)  Projektant oraz sprawdzający złożą oświadczenie o kompletności oraz że zakres 

określony w §1 stanowi pełną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji celu, 

któremu ma służyć oraz że sporządzony projekt jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

10) Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Projektantem przy wykonywaniu 

niniejszej umowy oraz odbioru wykonanej pracy. 

11) Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Projektantowi wszelkich 

pełnomocnictw, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem 

pełnomocnictw mogących rodzić zobowiązania finansowe dla Zamawiającego. 

12) Pełnomocnictwa zostaną wydane na podstawie wniosku Projektanta. 

13) Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzania przedkładanych przez Projektanta 

do akceptacji opracowań projektowych lub formułowania uwag - w ciągu 30 dni 

roboczych od dnia otrzymania powyższych opracowań projektowych. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

1. Projektant przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiącą 

przedmiot umowy wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę złożonego 

do odpowiedniego organu administracji publicznej do dnia: 28.08.2020r.  

2. Projektant przekaże Zamawiającemu  decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie 

do 31.10.2020r. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie 

ryczałtowe łączne brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w kwocie: 

Brutto…………………………………. zł ; słownie: ………………………….. 
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1. ...................................... Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w par. 4 ust.1 

umowy będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, a pominięcie przy 

wycenie i nieujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji przetargowej nie 

będzie stanowiło podstawy żądania przez Projektanta dodatkowego wynagrodzenia z 

powyższego tytułu. 

2. Projektant zobowiązuje się wykonać dodatkowe opracowania projektowe, jeżeli okaże 

się, że ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, na podstawie zlecenia Zamawiającego udzielonego stosownie do treści art. 

67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA DOKUMENTACJĘ 

1. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy w 

sposób następujący: 

2. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy w 

sposób następujący: 

1) za wykonanie map do celów projektowych - 10% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę …………………………….., płatne po 

wykonaniu i złożeniu przez Projektanta Zamawiającemu 1 kpl. oryginału map do 

celów projektowych wraz z klauzulą z Powiatowego Zakładu Katastralnego we 

Wrocławiu. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie, o którym mowa 

w § 5 ust 1 pkt 1) w dwóch ratach z zastrzeżeniem, że w roku 2018 zostanie 

rozliczona maksymalnie kwota 44.400,00 zł brutto (słownie brutto: czterdzieści 

cztery tysiące czterysta złotych 00/100). Podstawą zapłaty pierwszej raty będzie 

wykonanie nie mniej niż 45% map do celów projektowych, na podstawie 

oświadczenia wykonawcy o % wykonanych map.  

2) za wykonanie dokumentacji projektowej- 60% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę …………………………….., płatne po 

wykonaniu i złożeniu przez Projektanta Zamawiającemu Dokumentacji i 

protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego jej wykonania wraz z kopią 

wniosku złożonego w odpowiednim organie nadzoru budowlanego w celu 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3) za uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę - 

30% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę 

……………….,  płatne po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego jej 

przekazania. 

3. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT, w terminie do 14 dni od ich doręczenia Zamawiającemu. 

Podstawę wystawienia przez Projektanta faktury VAT stanowić będą protokoły 

potwierdzające wykonanie. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Projektant oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 

Projektanta:…………………………., NIP Zamawiającego: ………………………… 

 

§ 6 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 

1. Projektant zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 

1 Umowy do odbioru poprzez złożenie Dokumentacji, z wykazem i ilością egzemplarzy 

ułożoną w kolejności zgodnej z wykazem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach 

Wrocławskich przy ul. Rynek- Ratusz 1 w Kątach Wrocławskich. 
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2. Zamawiający przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych, które 

zakończone zostaną nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru Dokumentacji. 

3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji sporządzony 

zostanie, podpisany przez strony, protokół odbioru Dokumentacji, stanowiący 

pokwitowanie wykonania przez Projektanta zobowiązań określonych w § 1 ust. 1 

Umowy. 

4. Projektant przedstawi Zamawiającemu ostateczną decyzje o pozwoleniu na budowę, 

złoży w siedzibie UMiG Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, Kąty Wrocławskie, która 

będzie podstawą do zapłaty faktury końcowej 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, iż 

złożona Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania 

odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru i wyznaczając termin usunięcia 

nieprawidłowości i braków, i zwróci Projektantowi Dokumentację. 

6. Projektant ponownie zgłosi gotowość do odbioru po uzupełnieniu lub usunięciu wad 

Dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności 

odbiorowych. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 ust. 1  Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1  Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego określonego 

w §4 ust.1 

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Projektanta lub odstąpienia przez Projektanta jednakże z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Projektant upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego 

wynagrodzenia. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Projektant   dokonał   zabezpieczenia   należytego   wykonania   Umowy   w   wysokości 

7% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj: 

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

Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego, w formie: ……………… 

2. Strony ustalają: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………………… stanowi zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie w 

kwocie ……………………… zostanie zwrócone Projektantowi w terminie 30 dni od 

dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany. 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ……………………….. przeznaczona jest na 

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie w kwocie 

………………………. zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie rękojmi, lecz nie 

później niż po upływie 3 lat od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

chyba że okres rękojmi Wykonawcy robót budowlanych skończy się po tej dacie. W 
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takim przypadku Projektant zobowiązuje się przedłużyć zabezpieczenie do czasu upływu 

rękojmi. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Projektanta. 

4. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia ustalonego 

w § 4 ust. 1 pkt. 1 Umowy, Projektant zobowiązany jest uzupełnić wniesione 

zabezpieczenie w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną 

Dokumentację. Z tytułu udzielonej rękojmi Projektant jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za wady Dokumentacji, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze 

względu na cel w Umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w 

szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i 

normami technicznymi. 

2. Termin gwarancji wynosi 3 lata od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

przedmiotu umowy. 

3. Projektant, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy. 

4. Projektant zobowiązuje się usunąć wady Dokumentacji ujawnione w okresie 

gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Projektanta, 

niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi. 

5. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi. 

Okres rękojmi kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót wykonywanych na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

6. Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po upływie okresu 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Projektanta przed upływem okresu 

rękojmi. 

7. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Projektantowi odpowiedni termin 

z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy - jeżeli wady są 

istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku - jeżeli wady nie są 

istotne, 

2) odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności 

wynika, że Projektant nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Projektant nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady są istotne, 

3) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą 

się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Projektant nie zdoła ich usunąć w 

odpowiednim czasie lub Projektant nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego - jeżeli wady nie są istotne. 

8. Projektant nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów 

usunięcia wad. 

§ 10 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Projektant wyznacza ……………………………. jako koordynatora prac w zakresie 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Ewę Kołodziej jako koordynatora prac w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy. 
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§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) Projektant nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi 

zastrzeżeniami Zamawiającego lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) Projektant nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy mimo 

wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w 

terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Projektant może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 12 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Projektant zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w dacie 

protokolarnego odbioru Dokumentacji, autorskich praw majątkowych do opracowanej w 

ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 

2006r., Nr 90, poz. 63 ze zm.), a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których 

Dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których 

Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez 

wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót 

objętych przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub 

materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę 

robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 

inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w 

następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, 

poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 

liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych 

w pkt 2 lit a, 

c) zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania 

obowiązków wynikających z ustawy Pzp, obligujących Zamawiającego do 

umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym 

dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet. 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz 

osób trzecich. 
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3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w 

ustępach poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą. 

4. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 

Projektanta przedmiotu Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności 

egzemplarzy Dokumentacji. 

6. Projektant zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 

autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposób ograniczający 

Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Projektant upoważnia, 

wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących 

Projektantowi autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, 

adaptacji oraz opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji, 

jeżeli Projektant odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:  

g. wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, 

niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą 

miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;  

h. w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

i. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają; 

j. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie 

wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym 

terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu 

tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością 

dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;  

k. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego 

lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); 

l. wycofania się poszczególnych właścicieli z uzgodnień dotyczących lokalizacji 

poszczególnych sieci i urządzeń na swoich posesjach, skutkujących brakiem 

możliwości podpisania służebności przesyłu i w związku z tym konieczności 

przeprojektowania sieci oraz urządzeń. 

2) Zmian kadrowych: 

c. zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony 

Projektanta i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.  

d. zmiany osób reprezentujących Projektanta, których konieczność wprowadzenia 

wynika ze zmian organizacyjnych. 
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3) w przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,   o których mowa 

w art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, wykonawca obowiązany jest wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

e) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,  

f) stawki podatku VAT, 

g) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,  

h) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów 

podpisanych przez strony pod rygorem nieważności. 

§ 14 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

telefon: +48 71 390 72 23 

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą 

na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych - w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 

po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy); 

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na 

podstawie art..6 ust.1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach 

Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze – w tym zakresie dane 

przechowywane będą przez okres 6 lat;  

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po 

którym przedawnią się roszczenia; 

mailto:rodo@katywroclawskie.pl
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4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie 

art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane 

przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres  po którym 

przedawnią się roszczenia; 

3. Państwa dane przekazujemy: 

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

2) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w 

wykonywaniu naszych czynności: 

a) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,  

3) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

b) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) 

4. Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) prawo do przenoszenia danych 

5. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji 

wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych 

przetwarzanych  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest 

dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości 

zawarcia umowy. 

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 

9. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych 

osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na 

stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl 

(zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO). 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Projektant może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o 

zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. 

otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Projektant. 

5. Integralną cześć Umowy stanowią szczegółowe wytyczne do projektowania – załącznik 

nr 1. 
 

ZAMAWIAJĄCY:      PROJEKTANT: 

http://www.katywroclawskie.pl/rodo
http://www.bip.katywroclawskie.pl/
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Załącznik nr 1 do umowy nr …………… 

z dnia ………………… r. 

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 

 

1.  Przedmiotem Umowy jest: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części 

gminy Katy Wrocławskie – zadanie 1”   
 

1. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania obejmuje:  

 

1.1.Wykonanie Projektu Budowlanego dla każdej z branż wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę.  

1.2.Wykonanie Projektu Wykonawczego dla każdej z branż. 

1.3.Uzyskania map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych. Projektant na 

własne ryzyko oceni zakres map do celów projektowych. W przypadku konieczności na 

etapie uzgodnień poszerzenia zakresu map do celów projektowych np. ze względu na 

konieczność przeprojektowania trasy kanalizacji, ze względu brak możliwości uzyskania 

zgody od poszczególnych właścicieli posesji, nowe mapy Projektant uzyska w ramach 

wynagrodzenie podstawowego. 

1.4.Uzyskanie map ewidencji gruntów oraz wypisów właścicieli działek po których 

przebiegać będzie projektowana inwestycja. Wykazy właścicieli i władających składane z 

wnioskiem o wydanie protokołu uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę muszą być 

aktualne. W przypadku konieczności na etapie uzgodnień poszerzenia zakresu map 

ewidencji gruntów np. ze względu na konieczność przeprojektowania trasy kanalizacji, ze 

względu brak możliwości uzyskania zgody od poszczególnych właścicieli posesji, nowe 

mapy Projektant uzyska w ramach wynagrodzenie podstawowego. 

1.5.Wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja geotechniczna powinna 

zawierać informacje i zalecenia dotyczące realizacji inwestycji np.: 

d) dane dotyczące sposobu posadowienia sieci wodociągowej (dla potrzeb 

przepompowni ścieków), kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, ewentualnych 

obiektów technologicznych,  

e) sposób odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, 

f) sposób wykonania robót ziemnych szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących obiektów. 

1.6.Wykonanie projektów odbudowy dróg po budowie kanalizacji na podstawie uzyskanych 

decyzji, oraz opracowanie koncepcji czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

prac budowlanych wraz z uzgodnieniami. 

1.7.Wykonania projektów branży elektrycznej dla projektowanych przepompowni. 

1.8.Zaprojektowanie do każdej posesji z istniejącymi zabudowaniami (prywatne-budynki 

mieszkalne, przemysłowymi-budynki administracyjne) lub posiadającymi  aktualne 

pozwolenie na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie  

poszczególnych obiektów. Planuje się podejście bezpośrednio pod obiekty. 

1.9.Zaprojektowanie trasy sieci w sposób jak najmniej ograniczający właścicielowi terenu 

niedogodności wynikające z możliwości zabudowy działki lub korzystania z niej.  

1.10. Zaleca się prowadzenie głównych sieci w drogach.  

1.11. Projektant każdorazowo od wszystkich właścicieli i współwłaścicieli będzie musiał 

uzyskać w imieniu Burmistrza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

1.12. Przed przekazaniem Burmistrzowi do podpisu oświadczenia o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla każdego odcinka sieci 

kanalizacyjnej, wodociągowej (dla potrzeb przepompowni ścieków), przepompowni 
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Projektant będzie musiał uzyskać od właścicieli/ współwłaścicieli poszczególnych 

działek wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia w celu ustanowienia bezpłatnej 

służebności przesyłu w formie aktu notarialnego na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  

z o.o. ul. 1 Maja 26, w Kątach Wrocławskich (późniejszego użytkownika wybudowanej 

sieci). W przypadku braku zgody na ustanowienie przez poszczególnych właścicieli na 

ustanowienie przedmiotowej służebności, Projektant będzie musiał przeprojektować trasę 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lokalizacji przepompowni.  

1.13. W przypadku lokalizacji projektowanej sieci w drogach, Projektant uzyska zgodę 

zezwalającą na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie. Wniosek wraz 

z projektem odtworzenia nawierzchni Wykonawca złoży niezwłocznie po uzyskaniu 

niezbędnych  dla tego celu uzgodnień/opinii: 

1.14. Wykonanie inwentaryzacji zieleni. W przypadku konieczności wycinki drzew lub 

krzewów dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca opracuje stosowną dokumentację 

oraz uzyska stosowną decyzję na wycinkę drzew. Decyzję o wycince Wykonawca 

przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. 

1.15. Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyska przedmiotową decyzję, jeśli zajdzie taka 

konieczność wynikająca z przepisów, uzyska niezbędne opinie, decyzje, zaświadczenia i 

inne dokumenty konieczne do uzyskania kompletnej dokumentacji z postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Projektant przekaże w jednym 

egzemplarzu, komplet oryginalnej dokumentacji z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, 

zaświadczeniami, postanowieniami i innymi dokumentami wydanymi w trakcie 

prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

1.16. Wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeśli zajdzie taka 

konieczność wynikająca z przepisów. Raport należy wykonać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa polskiego,  

1.17. Wykonanie operatów wodno prawnych dla przekroczenia projektowanymi sieciami 

cieków wodnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego. 

1.18. Opracowanie przedmiaru robót wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 

2072. 

1.19. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia 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). 

Ponadto do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć Zbiorcze Zestawienia 

Kosztów całego zadania uwzględniające zestawienie kosztów możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania, związanych z realizacją zadania, a nie 

ujętych w kosztorysie inwestorskim tj. np. opłaty za zajęcie terenu, w tym opłat za 

zajęcie pasa drogowego, opłaty za wycinkę drzew itp. 

Zmiany w/w przepisów obowiązują bez potrzeby wprowadzania zmian do opisu 

przedmiotu zamówienia. 

1.20. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

każdej z branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072). 
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1.21. Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126); 

 

2. Ponadto Projektant: 

2.1.  uzgodni sporządzoną dokumentację projektową z Zamawiającym 

2.2.uzyska wszystkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zezwolenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a w 

szczególności oświadczenia właścicieli terenu o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 

robót budowlanych, które będą podstawą dla Zamawiającego do podpisania 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Oświadczenia właścicieli powinny zawierać ewentualne warunki wejścia na działkę 

i/lub warunki odszkodowania. W przypadku prowadzenia sieci w terenach 

prywatnych, uzyska dodatkowo pisemną zgodę właścicieli na eksploatację sieci.  

2.3.uzgodni z właścicielem terenu usytuowanie tabliczek informacyjnych dla armatury 

sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

2.4.przedłoży Zamawiającemu do podpisu kompletne oświadczenie o prawie do 

dysponowania terenem na cele budowlane, osobno dla każdego składanego wniosku 

(zadanie) o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z : 

- zestawieniem działek stanowiących załącznik do w/w oświadczenia. 

Tabelaryczne zestawienie działek, należy wykonać osobno dla sieci i 

przyłączy, mapę ewidencji gruntu z naniesionymi trasami sieci wod-kan i 

trasami sieci wodociągowych i sięgaczy kanalizacyjnych. Na mapie należy 

zaznaczy działki objęte przedmiotowym oświadczeniem, 

- wypisy z ewidencji gruntów , 

- pisemne oświadczenia zawierające zgody właścicieli/władających na zajęcie 

terenu, decyzje, uzgodnienia zajęcia terenu z instytucjami, na terenie których 

będzie prowadzona inwestycja (należy sporządzić zestawienie dokumentów w 

formie tabeli oraz je ułożyć i opisać zgodnie z kolejnością z niej wynikającą) 

2.5.Uzyska inne wszelkie niezbędnych uzgodnień (nie wymienionych wyżej) pozwoleń 

wynikających ze specyfiki projektowanego obiektu, m.in. pozwolenia na budowę, 

które pozwolą Inwestorowi kompleksowo zrealizować inwestycję. 

2.6.będzie przekazywał do wiadomości Zamawiającemu wszystkie pisemne wystąpienia o 

uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje itp. oraz niezwłocznie przekazywał 

kserokopie uzyskanych odpowiedzi na powyższe wystąpienia. W przypadku, gdy 

zostanie naliczona kara za nieterminową opłatę wynikającą z zapisów decyzji 

administracyjnych lub innych uzgodnień, karę ponosi ta strona, która przyczyniła się 

do opóźnienia. 

2.7.Uwzględni przy planowaniu powierzchni zajęcia terenu pod realizację inwestycji 

minimalną powierzchnię zajęcia niezbędną dla zrealizowania inwestycji i wybierze 

optymalne rozwiązanie dla Zamawiającego. 

2.8.przekaże oryginały wszystkich uzyskanych uzgodnień, decyzji, zezwoleń i opinii 

Zamawiającemu, jako odrębny komplet dokumentów przy odbiorze końcowym 

przedmiotu zamówienia (nie dotyczy uzgodnień dołączanych do oświadczenie o 

prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych). 

2.9.sprawdzi i potwierdzi u właściciela konstrukcje  istniejących jezdni i chodników w 

której będzie prowadzona projektowana sieć, w celu poprawnego zaprojektowania 

przebudowy. 

 

 

UWAGI: 
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1) Każdy komplet dokumentacji będzie posiadał spis zawartości oraz wykaz 

opracowań związanych. 

2) Koszty związane z wykonaniem dokumentacji objęte są zamówieniem.  

3) Ilość egzemplarzy dokumentacji, wymieniona w umowie do przekazania 

Zamawiającemu, nie obejmuje ilości egzemplarzy przeznaczonej do  uzyskania 

uzgodnień. 

4) Każde z wymienionych powyżej opracowań będzie odrębnie oprawione i opisane, 

strony ponumerowane, podpisane przez osoby uprawnione, które je sporządziły 

i sprawdziły. 

5) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana dla każdej miejscowości 

oddzielnie. 

6) Na poszczególnych etapach opracowywania dokumentacji projektowej Projektant 

będzie uzgadniał ją z Zamawiającym. 

7) Dołączenie do uzgodnionej i zakończonej dokumentacji  wykazu opracowań oraz 

pisemnego oświadczenia: 

f) o kompletności dokumentacji, 

g) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu 

ma służyć, 

h) o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i normami,  

i) o przysługujących Inwestorowi do opracowanej dokumentacji projektowej 

prawach autorskich 

j) o nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

8) Nieodpłatne udzielenie Zamawiającemu wyjaśnień do przedmiotu umowy, na etapie 

organizowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych oraz w trakcie trwania postępowania przetargowego, tzn. udzielanie 

odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w ciągu dwóch dni licząc od 

dnia przekazania Wykonawcy zapytania przetargowego. Zapytanie przetargowe 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem. Wykonawca 

przekaże odpowiedź Zamawiającemu pocztą elektroniczna lub faxem. 

 

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń 

powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 

ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i 

urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 

3. Odbiory i terminy 

 

3.1. Odbiory przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy  

3.1.1. Co najmniej 30 dni kalendarzowych przed umownym terminem wykonania 

przedmiotu umowy, Projektant złoży w kancelarii Zamawiającego – Rynek –

Ratusz 1 Kąty Wrocławskie dwa komplety dokumentacji  do końcowego 

zaopiniowania. 

3.1.2. Zamawiający każdy w swoim zakresie projektu dokona końcowego 

zaopiniowania złożonej dokumentacji w ciągu 30 dni roboczych od daty 

złożenia jej w kancelarii Zamawiającego i przekaże Wykonawcy pozytywną 

opinię dotyczącą kompletu dokumentacji lub zgłosi uwagi na piśmie. 

Dopuszcza się również zgłaszanie uwag droga mailową. W przypadku 

zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie, jeden komplet dokumentacji Zamawiający 
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zatrzyma dla siebie. Drugi komplet zostanie zwrócony Wykonawcy, celem 

wykonania korekty. 

3.1.3. W przypadku wydania przez Zamawiającego pozytywnej opinii dotyczącej 

dokumentacji Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu  pozostałą 

ilość egzemplarzy przedmiotu umowy, aby była zgodna z ilością egzemplarzy 

żądanych w umowie.    

3.1.4. Podstawą do dokonania odbioru będzie przekazanie Zamawiającemu 

pozytywnie zaopiniowanego przedmiotu umowy w ilości opisanej w 

umowie., wykazu opracowań oraz oświadczenia. 

3.1.5. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy będzie 

protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Projektanta. 

 

 ZAMAWIAJĄCY          PROJEKTANT 
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Załącznik Nr 8b do SIWZ 

Wzór umowy, (zadanie nr.2) 

 

Umowa nr ZP 272…..2018 

o prace projektowe  

 

zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, z siedzibą w 

Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek – Ratusz 1, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………. 

Zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………. zamieszkałym ………………….. przy ul. ………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………… mającą swą siedzibę w 

…………………………….na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, będącym płatnikiem   podatku  VAT  

(NIP ………………………),   zwanym dalej „Projektantem”, 

 

Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie – 

zadanie 2, w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy, 

strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej 

części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 2”  w oparciu o szczegółowe wytyczne 

projektowe - załącznik nr 1 do umowy, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, opinii oraz pozwoleniem na budowę dla powyższego zadania, które 

pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycję oraz specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowo 

kosztorysowej według szczegółowych założeń projektowych zawartych w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Projektant zobowiązuje się do opracowania projektów budowlanych wszystkich 

koniecznych branż w ilości 4 egz. każdego projektu wraz ze szczegółowymi 

projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia na roboty 

budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi 

opiniami i uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę, w tym: 

3.1. Wykonanie projektu budowlanego po 4 egz. (w tym 2 egz. opieczętowane przez 

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz 2 egz. kolorowej 

kserokopii opieczętowanego egzemplarza).  

3.2. wykonanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów po 4 egz. 

każdej branży, 

3.3/ wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych po 4 

egz. każdej branży, 
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 3.4. wykonanie innych opracowań niezbędnych do realizacji robot i zatwierdzenia 

Dokumentacji  po 4 egz., 

3.5. uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, 

decyzji, 

3.6.  uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Projektant zobowiązuje się wykonać kosztorysy inwestorskie zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie metod i 

podstaw sporządzenia 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) jak również 

przedmiary robót. 

5. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129).  

6. Projektant zobowiązuje się wykonać Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

02.09.2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 1129 z późn. zm.). 

7. Projektant zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zasad dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przewidzianych 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

8. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ 

na sposób wykonywania zobowiązań Projektanta wynikających z niniejszej Umowy, 

Projektant zobowiązuje się do uwzględnienia przedmiotowych zmian w sporządzanej 

dokumentacji projektowej. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązuje się 

do uwzględniania zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do 

należytej realizacji zamówienia.   

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Projektant zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie 

nieprzekraczającym  30 dni od daty zawarcia Umowy - do tego czasu Projektant dokona 

wizji lokalnej na obiekcie. 

2) Projektant zobowiązuje się do dnia …………………... r. * (w terminie 8 tygodni od 

dnia podpisania umowy) do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji przyjętych 

rozwiązań projektowych z wstępną lokalizacją poszczególnych sieci oraz lokalizacją 

przepompowni ścieków. Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przedstawienia koncepcji 

prześle Projektantowi ewentualne uwagi do przyjętych rozwiązań. 

3) przedłożenie Zamawiającemu kopii wystąpień o warunki przyłączenia do 

poszczególnych gestorów mediów, 

4) niezwłoczne po opracowaniu materiałów przygotowawczych ich przekazanie celem 

omówienia i akceptacji rozwiązań, 

5) uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów, 

6) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i zatwierdzeń 

2. Projektant zobowiązuje się wykonać Dokumentację w sposób następujący: 
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1) Dokumentacja ma zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną oraz ma być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć; 

2) Dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 

protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów 

branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy. 

3) Dokumentacja ma zostać sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. 

Każdy egzemplarz Dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i 

sprawdzającego. 

4) W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 

sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentacja ma być opracowana w sposób 

czytelny, z wyłączeniem opisów ręcznych. 

5) Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń mają określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Pzp 

oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.. 

6) Dokumentacja w wersji elektronicznej (2 szt.) musi być tożsama z wersją drukowaną i 

musi umożliwiać odczytanie plików w programach: 

d) Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 

e) NORMA - część kosztorysowa (rozszerzenie .ath), 

f) MS WORD -  kompletne opisy techniczne, oraz STWiOR (rozszerzenie .doc). 

7)  Każde opracowanie Dokumentacji w wersji elektronicznej ma być umieszczone w 

odrębnym katalogu (nazwa katalogu ma odzwierciedlać nazwę opracowania). Wielkość 

jednego pliku nie może przekroczyć 8 MB. 

8)  Projektant oraz sprawdzający złożą oświadczenie o kompletności oraz że zakres 

określony w §1 stanowi pełną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji celu, 

któremu ma służyć oraz że sporządzony projekt jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9)  Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Projektantem przy wykonywaniu 

niniejszej umowy oraz odbioru wykonanej pracy. 

10)  Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Projektantowi wszelkich 

pełnomocnictw, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem 

pełnomocnictw mogących rodzić zobowiązania finansowe dla Zamawiającego. 

11)  Pełnomocnictwa zostaną wydane na podstawie wniosku Projektanta. 

12)  Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzania przedkładanych przez 

Projektanta do akceptacji opracowań projektowych lub formułowania uwag - w ciągu 

30 dni roboczych od dnia otrzymania powyższych opracowań projektowych. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

3. Projektant przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiącą 

przedmiot umowy wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę złożonego 

do odpowiedniego organu administracji publicznej do dnia: 28.08.2020r.  

4. Projektant przekaże Zamawiającemu  decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie 

do 31.10.2020r. 
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§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie 

ryczałtowe łączne brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w kwocie: 

Brutto…………………………………. zł ; słownie: ………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w par. 4 ust.1 umowy będzie niezmienne 

przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, a pominięcie przy wycenie i nieujęcie w 

ryczałcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji przetargowej nie będzie stanowiło 

podstawy żądania przez Projektanta dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

3. Projektant zobowiązuje się wykonać dodatkowe opracowania projektowe, jeżeli okaże 

się, że ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, na podstawie zlecenia Zamawiającego udzielonego stosownie do treści art. 

67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA DOKUMENTACJĘ 

1. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy w 

sposób następujący: 

2. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy w 

sposób następujący: 

1) za wykonanie map do celów projektowych - 10% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę …………………………….., płatne po 

wykonaniu i złożeniu przez Projektanta Zamawiającemu 1 kpl. oryginału map do 

celów projektowych wraz z klauzulą z Powiatowego Zakładu Katastralnego we 

Wrocławiu. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie, o którym mowa 

w § 5 ust 1 pkt 1) w dwóch ratach z zastrzeżeniem, że w roku 2018 zostanie 

rozliczona maksymalnie kwota 41.000,00 zł brutto (słownie brutto: czterdzieści 

jeden tysięcy złotych 00/100). Podstawą zapłaty pierwszej raty będzie wykonanie 

nie mniej niż 45% map do celów projektowych, na podstawie oświadczenia 

wykonawcy o % wykonanych map.  

2) za wykonanie dokumentacji projektowej- 60% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę …………………………….., płatne po 

wykonaniu i złożeniu przez Projektanta Zamawiającemu Dokumentacji i 

protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego jej wykonania wraz z kopią 

wniosku złożonego w odpowiednim organie nadzoru budowlanego w celu 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3) za uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę - 

30% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę 

……………….,  płatne po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego jej 

przekazania. 

3. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT, w terminie do 14 dni od ich doręczenia Zamawiającemu. 

Podstawę wystawienia przez Projektanta faktury VAT stanowić będą protokoły 

potwierdzające wykonanie. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Projektant oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 

Projektanta: ………………………….,NIP Zamawiającego: ………………………… 

 

§ 6 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 

1. Projektant zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 

Umowy do odbioru poprzez złożenie Dokumentacji, z wykazem i ilością egzemplarzy 
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ułożoną w kolejności zgodnej z wykazem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach 

Wrocławskich przy ul. Rynek- Ratusz 1 w Kątach Wrocławskich. 

2. Zamawiający przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych, które 

zakończone zostaną nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru Dokumentacji. 

3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji sporządzony 

zostanie, podpisany przez strony, protokół odbioru Dokumentacji, stanowiący 

pokwitowanie wykonania przez Projektanta zobowiązań określonych w § 1 ust. 1 

Umowy. 

4. Projektant przedstawi Zamawiającemu ostateczną decyzje o pozwoleniu na budowę, 

złoży w siedzibie UMiG Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, Kąty Wrocławskie, która 

będzie podstawą do zapłaty faktury końcowej 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, iż 

złożona Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania 

odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru i wyznaczając termin usunięcia 

nieprawidłowości i braków, i zwróci Projektantowi Dokumentację. 

6. Projektant ponownie zgłosi gotowość do odbioru po uzupełnieniu lub usunięciu wad 

Dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności 

odbiorowych. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 ust. 1  Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1  Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego określonego 

w §4 ust.1 

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Projektanta lub odstąpienia przez Projektanta jednakże z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Projektant upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego 

wynagrodzenia. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Projektant   dokonał   zabezpieczenia   należytego   wykonania   Umowy   w   wysokości 

7% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj: 

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

Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego, w formie: ……………… 

2. Strony ustalają: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………………… stanowi zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie w 

kwocie ……………………… zostanie zwrócone Projektantowi w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

b)30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ……………………….. przeznaczona jest na 

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie w kwocie 

………………………. zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie rękojmi, lecz nie 

później niż po upływie 3 lat od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

chyba że okres rękojmi Wykonawcy robót budowlanych skończy się po tej dacie. W takim 

przypadku Projektant zobowiązuje się przedłużyć zabezpieczenie do czasu upływu rękojmi. 
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3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Projektanta. 

4. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 

4 ust. 1 pkt. 1 Umowy, Projektant zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w 

terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną 

Dokumentację. Z tytułu udzielonej rękojmi Projektant jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za wady Dokumentacji, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze 

względu na cel w Umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w 

szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i 

normami technicznymi. 

2. Termin gwarancji wynosi 3 lata od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

przedmiotu umowy. 

3. Projektant, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy. 

4. Projektant zobowiązuje się usunąć wady Dokumentacji ujawnione w okresie 

gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Projektanta, 

niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi. 

5. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi. 

Okres rękojmi kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót wykonywanych na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

6. Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po upływie okresu 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Projektanta przed upływem okresu 

rękojmi. 

7. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo: 

4) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Projektantowi odpowiedni termin 

z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy - jeżeli wady są 

istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku - jeżeli wady nie są 

istotne, 

5) odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności 

wynika, że Projektant nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Projektant nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady są istotne, 

6) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą 

się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Projektant nie zdoła ich usunąć w 

odpowiednim czasie lub Projektant nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego - jeżeli wady nie są istotne. 

8. Projektant nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów 

usunięcia wad. 

§ 10 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Projektant wyznacza ……………………………. jako koordynatora prac w zakresie 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Ewę Kołodziej jako koordynatora prac w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy. 
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§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) Projektant nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi 

zastrzeżeniami Zamawiającego lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) Projektant nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy mimo 

wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w 

terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Projektant może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 12 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Projektant zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w dacie 

protokolarnego odbioru Dokumentacji, autorskich praw majątkowych do opracowanej w 

ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 

2006r., Nr 90, poz. 63 ze zm.), a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, 

w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których 

Dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których 

Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez 

wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych 

przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał 

wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót 

budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania 

robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne 

podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: 

papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na 

nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 

liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w 

pkt 2 lit a, 

c) zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania 

obowiązków wynikających z ustawy Pzp, obligujących Zamawiającego do 

umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym 

dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet. 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz 

osób trzecich. 
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3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w 

ustępach poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą. 

4. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 

Projektanta przedmiotu Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy 

Dokumentacji. 

6. Projektant zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 

autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposób ograniczający 

Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Projektant upoważnia, wybranego 

przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Projektantowi 

autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz 

opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji, jeżeli Projektant 

odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:  

a. wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, 

niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą 

miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;  

b. w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

c. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają; 

d. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie 

wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym 

terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu 

tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością 

dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;  

e. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego 

lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); 

f. wycofania się poszczególnych właścicieli z uzgodnień dotyczących lokalizacji 

poszczególnych sieci i urządzeń na swoich posesjach, skutkujących brakiem 

możliwości podpisania służebności przesyłu i w związku z tym konieczności 

przeprojektowania sieci oraz urządzeń. 

2) Zmian kadrowych: 

a. zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony 

Projektanta i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.  

b. zmiany osób reprezentujących Projektanta, których konieczność wprowadzenia 

wynika ze zmian organizacyjnych. 
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3)  w przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,   o których mowa 

w art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, wykonawca obowiązany jest wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,  

b) stawki podatku VAT, 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,  

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów 

podpisanych przez strony pod rygorem nieważności. 

§ 14 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

telefon: +48 71 390 72 23 

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą 

na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych - w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 

po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy); 

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na 

podstawie art..6 ust.1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach 

Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze – w tym zakresie dane 

przechowywane będą przez okres 6 lat;  

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po 

którym przedawnią się roszczenia; 

mailto:rodo@katywroclawskie.pl
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4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie 

art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane 

przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres  po którym 

przedawnią się roszczenia; 

3. Państwa dane przekazujemy: 

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

2) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w 

wykonywaniu naszych czynności: 

a) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,  

3) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

b) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) 

4. Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) prawo do przenoszenia danych 

5. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji 

wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych 

przetwarzanych  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest 

dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości 

zawarcia umowy. 

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 

9. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych 

osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na 

stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl 

(zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO). 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6. Ewentualne spory wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

7. Projektant może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o 

zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. 

otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Projektant. 

10. Integralną cześć Umowy stanowią szczegółowe wytyczne do projektowania – załącznik 

nr 1. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      PROJEKTANT:  

http://www.katywroclawskie.pl/rodo
http://www.bip.katywroclawskie.pl/
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Załącznik nr 1 do umowy nr ZP 272…..2018 

z dnia ………2018 r. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 

1.  Przedmiotem Umowy jest: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części 

gminy Katy Wrocławskie – zadanie 2”   
 

1. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania obejmuje:  

 

1.1.Wykonanie Projektu Budowlanego dla każdej z branż wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę.  

1.2.Wykonanie Projektu Wykonawczego dla każdej z branż. 

1.3.Uzyskania map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych. Projektant na 

własne ryzyko oceni zakres map do celów projektowych. W przypadku konieczności na 

etapie uzgodnień poszerzenia zakresu map do celów projektowych np. ze względu na 

konieczność przeprojektowania trasy kanalizacji, ze względu brak możliwości uzyskania 

zgody od poszczególnych właścicieli posesji, nowe mapy Projektant uzyska w ramach 

wynagrodzenie podstawowego. 

1.4.Uzyskanie map ewidencji gruntów oraz wypisów właścicieli działek po których 

przebiegać będzie projektowana inwestycja. Wykazy właścicieli i władających składane z 

wnioskiem o wydanie protokołu uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę muszą być 

aktualne. W przypadku konieczności na etapie uzgodnień poszerzenia zakresu map 

ewidencji gruntów np. ze względu na konieczność przeprojektowania trasy kanalizacji, ze 

względu brak możliwości uzyskania zgody od poszczególnych właścicieli posesji, nowe 

mapy Projektant uzyska w ramach wynagrodzenie podstawowego. 

1.5.Wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja geotechniczna powinna 

zawierać informacje i zalecenia dotyczące realizacji inwestycji np.: 

g) dane dotyczące sposobu posadowienia sieci wodociągowej (dla potrzeb 

przepompowni ścieków), kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, ewentualnych 

obiektów technologicznych,  

h) sposób odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, 

i) sposób wykonania robót ziemnych szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących obiektów. 

1.6.Wykonanie projektów odbudowy dróg po budowie kanalizacji na podstawie uzyskanych 

decyzji, oraz opracowanie koncepcji czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

prac budowlanych wraz z uzgodnieniami. 

1.7.Wykonania projektów branży elektrycznej dla projektowanych przepompowni. 

1.8.Zaprojektowanie do każdej posesji z istniejącymi zabudowaniami (prywatne-budynki 

mieszkalne, przemysłowymi-budynki administracyjne) lub posiadającymi  aktualne 

pozwolenie na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie  

poszczególnych obiektów. Planuje się podejście bezpośrednio pod obiekty. 

1.9.Zaprojektowanie trasy sieci w sposób jak najmniej ograniczający właścicielowi terenu 

niedogodności wynikające z możliwości zabudowy działki lub korzystania z niej.  

1.10. Zaleca się prowadzenie głównych sieci w drogach.  

1.11. Projektant każdorazowo od wszystkich właścicieli i współwłaścicieli będzie musiał 

uzyskać w imieniu Burmistrza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

1.12. Przed przekazaniem Burmistrzowi do podpisu oświadczenia o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla każdego odcinka sieci 
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kanalizacyjnej, wodociągowej (dla potrzeb przepompowni ścieków), przepompowni 

Projektant będzie musiał uzyskać od właścicieli/ współwłaścicieli poszczególnych 

działek wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia w celu ustanowienia bezpłatnej 

służebności przesyłu w formie aktu notarialnego na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  

z o.o. ul. 1 Maja 26, w Kątach Wrocławskich (późniejszego użytkownika wybudowanej 

sieci). W przypadku braku zgody na ustanowienie przez poszczególnych właścicieli na 

ustanowienie przedmiotowej służebności, Projektant będzie musiał przeprojektować trasę 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lokalizacji przepompowni.  

1.13. W przypadku lokalizacji projektowanej sieci w drogach, Projektant uzyska zgodę 

zezwalającą na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie. Wniosek wraz 

z projektem odtworzenia nawierzchni Wykonawca złoży niezwłocznie po uzyskaniu 

niezbędnych  dla tego celu uzgodnień/opinii: 

1.14. Wykonanie inwentaryzacji zieleni. W przypadku konieczności wycinki drzew lub 

krzewów dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca opracuje stosowną dokumentację 

oraz uzyska stosowną decyzję na wycinkę drzew. Decyzję o wycince Wykonawca 

przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. 

1.15. Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyska przedmiotową decyzję, jeśli zajdzie taka 

konieczność wynikająca z przepisów, uzyska niezbędne opinie, decyzje, zaświadczenia i 

inne dokumenty konieczne do uzyskania kompletnej dokumentacji z postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Projektant przekaże w jednym 

egzemplarzu, komplet oryginalnej dokumentacji z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, 

zaświadczeniami, postanowieniami i innymi dokumentami wydanymi w trakcie 

prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

1.16. Wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeśli zajdzie taka 

konieczność wynikająca z przepisów. Raport należy wykonać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa polskiego,  

1.17. Wykonanie operatów wodno prawnych dla przekroczenia projektowanymi sieciami 

cieków wodnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego. 

1.18. Opracowanie przedmiaru robót wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 

2072. 

1.19. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia 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). 

Ponadto do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć Zbiorcze Zestawienia Kosztów 

całego zadania uwzględniające zestawienie kosztów możliwych do przewidzenia na 

etapie projektowania, związanych z realizacją zadania, a nie ujętych w kosztorysie 

inwestorskim tj. np. opłaty za zajęcie terenu, w tym opłat za zajęcie pasa drogowego, 

opłaty za wycinkę drzew itp. 

Zmiany w/w przepisów obowiązują bez potrzeby wprowadzania zmian do opisu 

przedmiotu zamówienia. 

1.20. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla każdej z branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072). 

1.21. Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126); 

 

2. Ponadto Projektant: 

2.1.  uzgodni sporządzoną dokumentację projektową z Zamawiającym 

2.2.uzyska wszystkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zezwolenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a w 

szczególności oświadczenia właścicieli terenu o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 

robót budowlanych, które będą podstawą dla Zamawiającego do podpisania 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Oświadczenia właścicieli powinny zawierać ewentualne warunki wejścia na działkę 

i/lub warunki odszkodowania. W przypadku prowadzenia sieci w terenach 

prywatnych, uzyska dodatkowo pisemną zgodę właścicieli na eksploatację sieci.  

2.3.uzgodni z właścicielem terenu usytuowanie tabliczek informacyjnych dla armatury 

sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

2.4.przedłoży Zamawiającemu do podpisu kompletne oświadczenie o prawie do 

dysponowania terenem na cele budowlane, osobno dla każdego składanego wniosku 

(zadanie) o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z : 

- zestawieniem działek stanowiących załącznik do w/w oświadczenia. 

Tabelaryczne zestawienie działek, należy wykonać osobno dla sieci i 

przyłączy, mapę ewidencji gruntu z naniesionymi trasami sieci wod-kan i 

trasami sieci wodociągowych i sięgaczy kanalizacyjnych. Na mapie należy 

zaznaczy działki objęte przedmiotowym oświadczeniem, 

- wypisy z ewidencji gruntów , 

- pisemne oświadczenia zawierające zgody właścicieli/władających na zajęcie 

terenu, decyzje, uzgodnienia zajęcia terenu z instytucjami, na terenie których 

będzie prowadzona inwestycja (należy sporządzić zestawienie dokumentów w 

formie tabeli oraz je ułożyć i opisać zgodnie z kolejnością z niej wynikającą) 

2.5.Uzyska inne wszelkie niezbędnych uzgodnień (nie wymienionych wyżej) pozwoleń 

wynikających ze specyfiki projektowanego obiektu, m.in. pozwolenia na budowę, 

które pozwolą Inwestorowi kompleksowo zrealizować inwestycję. 

2.6.będzie przekazywał do wiadomości Zamawiającemu wszystkie pisemne wystąpienia o 

uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje itp. oraz niezwłocznie przekazywał 

kserokopie uzyskanych odpowiedzi na powyższe wystąpienia. W przypadku, gdy 

zostanie naliczona kara za nieterminową opłatę wynikającą z zapisów decyzji 

administracyjnych lub innych uzgodnień, karę ponosi ta strona, która przyczyniła się 

do opóźnienia. 

2.7.Uwzględni przy planowaniu powierzchni zajęcia terenu pod realizację inwestycji 

minimalną powierzchnię zajęcia niezbędną dla zrealizowania inwestycji i wybierze 

optymalne rozwiązanie dla Zamawiającego. 

2.8.przekaże oryginały wszystkich uzyskanych uzgodnień, decyzji, zezwoleń i opinii 

Zamawiającemu, jako odrębny komplet dokumentów przy odbiorze końcowym 

przedmiotu zamówienia (nie dotyczy uzgodnień dołączanych do oświadczenie o 

prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych). 

2.9.sprawdzi i potwierdzi u właściciela konstrukcje  istniejących jezdni i chodników w 

której będzie prowadzona projektowana sieć, w celu poprawnego zaprojektowania 

przebudowy. 
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UWAGI: 

1) Każdy komplet dokumentacji będzie posiadał spis zawartości oraz wykaz 

opracowań związanych. 

2) Koszty związane z wykonaniem dokumentacji objęte są zamówieniem.  

3) Ilość egzemplarzy dokumentacji, wymieniona w umowie do przekazania 

Zamawiającemu, nie obejmuje ilości egzemplarzy przeznaczonej do  uzyskania 

uzgodnień. 

4) Każde z wymienionych powyżej opracowań będzie odrębnie oprawione i opisane, 

strony ponumerowane, podpisane przez osoby uprawnione, które je sporządziły 

i sprawdziły. 

5) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana dla każdej miejscowości 

oddzielnie. 

6) Na poszczególnych etapach opracowywania dokumentacji projektowej Projektant 

będzie uzgadniał ją z Zamawiającym. 

7) Dołączenie do uzgodnionej i zakończonej dokumentacji  wykazu opracowań oraz 

pisemnego oświadczenia: 

k) o kompletności dokumentacji, 

l) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu 

ma służyć, 

m) o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i normami,  

n) o przysługujących Inwestorowi do opracowanej dokumentacji projektowej 

prawach autorskich 

o) o nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

8) Nieodpłatne udzielenie Zamawiającemu wyjaśnień do przedmiotu umowy, na etapie 

organizowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych oraz w trakcie trwania postępowania przetargowego, tzn. udzielanie 

odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w ciągu dwóch dni licząc od 

dnia przekazania Wykonawcy zapytania przetargowego. Zapytanie przetargowe 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem. Wykonawca 

przekaże odpowiedź Zamawiającemu pocztą elektroniczna lub faxem. 

 

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń 

powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 

ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i 

urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 

 

4. Odbiory i terminy 

 

4.1. Odbiory przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy  

4.1.1. Co najmniej 30 dni kalendarzowych przed umownym terminem wykonania 

przedmiotu umowy, Projektant złoży w kancelarii Zamawiającego – Rynek –

Ratusz 1 Kąty Wrocławskie dwa komplety dokumentacji  do końcowego 

zaopiniowania. 

4.1.2. Zamawiający każdy w swoim zakresie projektu dokona końcowego 

zaopiniowania złożonej dokumentacji w ciągu 30 dni roboczych od daty 

złożenia jej w kancelarii Zamawiającego i przekaże Wykonawcy pozytywną 

opinię dotyczącą kompletu dokumentacji lub zgłosi uwagi na piśmie. 

Dopuszcza się również zgłaszanie uwag droga mailową. W przypadku 
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zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie, jeden komplet dokumentacji Zamawiający 

zatrzyma dla siebie. Drugi komplet zostanie zwrócony Wykonawcy, celem 

wykonania korekty. 

4.1.3. W przypadku wydania przez Zamawiającego pozytywnej opinii dotyczącej 

dokumentacji Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu  pozostałą 

ilość egzemplarzy przedmiotu umowy, aby była zgodna z ilością egzemplarzy 

żądanych w umowie.    

4.1.4. Podstawą do dokonania odbioru będzie przekazanie Zamawiającemu 

pozytywnie zaopiniowanego przedmiotu umowy w ilości opisanej  

w umowie, wykazu opracowań oraz oświadczenia. 

4.1.5. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy będzie 

protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego 

i Projektanta. 

 

 ZAMAWIAJĄCY          PROJEKTANT 
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Załącznik Nr 8c do SIWZ 

Wzór umowy, (zadanie nr.3) 

 

 

Umowa nr ZP 272……2018 

o prace projektowe  

 

 

zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, z siedzibą w 

Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek – Ratusz 1, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………. 

Zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………. zamieszkałym ………………….. przy ul. ………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………… mającą swą siedzibę w 

…………………………….na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, będącym   płatnikiem   podatku  VAT  

(NIP ………………………),   zwanym dalej „Projektantem”, 

 

Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., 

zwanej dalej „ustawą Pzp”) dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 3, w 

wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy, strony zawierają 

umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej 

części gminy Katy Wrocławskie – zadanie 3”  w oparciu o szczegółowe wytyczne 

projektowe - załącznik nr 1 do umowy, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, opinii oraz pozwoleniem na budowę dla powyższego zadania, które 

pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycję oraz specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowo 

kosztorysowej według szczegółowych założeń projektowych zawartych w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Projektant zobowiązuje się do opracowania projektów budowlanych wszystkich 

koniecznych branż w ilości 4 egz. każdego projektu wraz ze szczegółowymi 

projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia na roboty 

budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi 

opiniami i uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę, w tym: 

3.1. Wykonanie projektu budowlanego po 4 egz. (w tym 2 egz. opieczętowane przez 

Wydział Architektury Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz 2 egz. kolorowej 

kserokopii opieczętowanego egzemplarza).  

3.2. wykonanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów po 4 egz. 

każdej branży, 
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3.3/ wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych po 4 

egz. każdej branży, 

 3.4. wykonanie innych opracowań niezbędnych do realizacji robot i zatwierdzenia 

Dokumentacji  po 4 egz., 

3.5. uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, 

decyzji, 

3.6.  uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Projektant zobowiązuje się wykonać kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia 

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) jak również przedmiary robót. 

5. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).  

6. Projektant zobowiązuje się wykonać Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

02.09.2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 1129 z późn. zm.). 

7. Projektant zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zasad dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przewidzianych przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze 

zm.). 

8. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na 

sposób wykonywania zobowiązań Projektanta wynikających z niniejszej Umowy, 

Projektant zobowiązuje się do uwzględnienia przedmiotowych zmian w sporządzanej 

dokumentacji projektowej. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązuje się do 

uwzględniania zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do 

należytej realizacji zamówienia.   

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Projektant zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy - do tego czasu Projektant 

dokona wizji lokalnej na obiekcie. 

2) Projektant zobowiązuje się do dnia …………………... r. * (w terminie 6 tygodni od 

dnia podpisania umowy) do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji przyjętych 

rozwiązań projektowych z wstępną lokalizacją poszczególnych sieci oraz lokalizacją 

przepompowni ścieków. Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przedstawienia 

koncepcji prześle Projektantowi ewentualne uwagi do przyjętych rozwiązań. 

3) przedłożenie Zamawiającemu kopii wystąpień o warunki przyłączenia do 

poszczególnych gestorów mediów, 

4) niezwłoczne po opracowaniu materiałów przygotowawczych ich przekazanie 

celem omówienia i akceptacji rozwiązań, 

5) uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów, 

6) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i 

zatwierdzeń 
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2. Projektant zobowiązuje się wykonać Dokumentację w sposób następujący: 

1) Dokumentacja ma zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną oraz ma być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć; 

2) Dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 

protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów 

branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy. 

3) Dokumentacja ma zostać sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. 

Każdy egzemplarz Dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i 

sprawdzającego. 

4) W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 

sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentacja ma być opracowana w sposób 

czytelny, z wyłączeniem opisów ręcznych. 

5) Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń mają określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Pzp 

oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.. 

6) Dokumentacja w wersji elektronicznej (2 szt.) musi być tożsama z wersją drukowaną i 

musiumożliwiać odczytanie plików w programach: 

g) Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 

h) NORMA - część kosztorysowa (rozszerzenie .ath), 

i) MS WORD -  kompletne opisy techniczne, oraz STWiOR (rozszerzenie .doc). 

7)  Każde opracowanie Dokumentacji w wersji elektronicznej ma być umieszczone w 

odrębnym katalogu (nazwa katalogu ma odzwierciedlać nazwę opracowania). 

Wielkość 

jednego pliku nie może przekroczyć 8 MB. 

8)  Projektant oraz sprawdzający złożą oświadczenie o kompletności oraz że zakres 

określony w §1 stanowi pełną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji celu, 

któremu ma służyć oraz że sporządzony projekt jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9)  Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Projektantem przy wykonywaniu 

niniejszej umowy oraz odbioru wykonanej pracy. 

10)  Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Projektantowi wszelkich pełnomocnictw, 

które będą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem pełnomocnictw 

mogących rodzić zobowiązania finansowe dla Zamawiającego. 

11)  Pełnomocnictwa zostaną wydane na podstawie wniosku Projektanta. 

12)  Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzania przedkładanych przez Projektanta 

do akceptacji opracowań projektowych lub formułowania uwag - w ciągu 30 dni 

roboczych od dnia otrzymania powyższych opracowań projektowych. 

 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

 

1. Projektant przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiącą 

przedmiot umowy wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę złożonego 

do odpowiedniego organu administracji publicznej do dnia: 26.01.2020r.  

2. Projektant przekaże Zamawiającemu  decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie 

do 30.03.2020r. 
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§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie 

ryczałtowe łączne brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w kwocie: 

Brutto…………………………………. zł ; słownie: ………………………….. 

2. ...................................... Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w par. 4 ust.1 

umowy będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, a pominięcie przy 

wycenie i nieujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji przetargowej nie 

będzie stanowiło podstawy żądania przez Projektanta dodatkowego wynagrodzenia z 

powyższego tytułu. 

3. Projektant zobowiązuje się wykonać dodatkowe opracowania projektowe, jeżeli okaże 

się, że ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, na podstawie zlecenia Zamawiającego udzielonego stosownie do treści art. 

67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA DOKUMENTACJĘ 

1. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy w 

sposób następujący: 

1) za wykonanie map do celów projektowych - 10% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę …………………………….., płatne po 

wykonaniu i złożeniu przez Projektanta Zamawiającemu 1 kpl. oryginału map do 

celów projektowych wraz z klauzulą z Powiatowego Zakładu Katastralnego we 

Wrocławiu. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie, o którym mowa 

w § 5 ust 1 pkt 1) w dwóch ratach z zastrzeżeniem, że w roku 2018 zostanie 

rozliczona maksymalnie kwota 14.600,00 zł brutto (słownie brutto: czternaście 

tysięcy sześćset złotych 00/100). Podstawą zapłaty pierwszej raty będzie 

wykonanie nie mniej niż 45% map do celów projektowych, na podstawie 

oświadczenia wykonawcy o % wykonanych map.  

2) za wykonanie dokumentacji projektowej- 60% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę …………………………….., płatne po 

wykonaniu i złożeniu przez Projektanta Zamawiającemu Dokumentacji i 

protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego jej wykonania wraz z kopią 

wniosku złożonego w odpowiednim organie nadzoru budowlanego w celu 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3) za uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę - 

30% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę 

……………….,  płatne po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego jej 

przekazania. 

2. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT, w terminie do 14 dni od ich doręczenia Zamawiającemu. 

Podstawę wystawienia przez Projektanta faktury VAT stanowić będą protokoły 

potwierdzające wykonanie. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Projektant oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 

Projektanta: …………………………., NIP Zamawiającego: 

………………………… 

 

§ 6 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 

1. Projektant zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 

1 Umowy do odbioru poprzez złożenie Dokumentacji, z wykazem i ilością egzemplarzy 
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ułożoną w kolejności zgodnej z wykazem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach 

Wrocławskich przy ul. Rynek- Ratusz 1 w Kątach Wrocławskich. 

2. Zamawiający przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych, które 

zakończone zostaną nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru Dokumentacji. 

3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji sporządzony 

zostanie, podpisany przez strony, protokół odbioru Dokumentacji, stanowiący pokwitowanie 

wykonania przez Projektanta zobowiązań określonych w § 1 ust. 1 Umowy. 

4. Projektant przedstawi Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 

złoży w siedzibie UMiG Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, Kąty Wrocławskie, która 

będzie podstawą do zapłaty faktury końcowej 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, iż 

złożona Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania 

odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru i wyznaczając termin usunięcia 

nieprawidłowości i braków, i zwróci Projektantowi Dokumentację. 

6. Projektant ponownie zgłosi gotowość do odbioru po uzupełnieniu lub usunięciu wad 

Dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego określonego w 

§4 ust.1 

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Projektanta lub odstąpienia przez Projektanta jednakże z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1  

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Projektant upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego 

wynagrodzenia. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Projektant   dokonał   zabezpieczenia   należytego   wykonania   Umowy   w   wysokości 

7% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj: 

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

Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego, w formie: ……………… 

2. Strony ustalają: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………………… stanowi zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie w 

kwocie ……………………… zostanie zwrócone Projektantowi w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ……………………….. przeznaczona jest na 

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie w kwocie 

………………………. zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie rękojmi, lecz nie 

później niż po upływie 3 lat od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

chyba że okres rękojmi Wykonawcy robót budowlanych skończy się po tej dacie. W takim 

przypadku Projektant zobowiązuje się przedłużyć zabezpieczenie do czasu upływu rękojmi. 

2. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Projektanta. 

3. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 

4 ust. 1 pkt. 1 Umowy, Projektant zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w 

terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną 

Dokumentację. Z tytułu udzielonej rękojmi Projektant jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za wady Dokumentacji, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze 

względu na cel w Umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w 

szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i 

normami technicznymi. 

2. Termin gwarancji wynosi 3 lata od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

przedmiotu umowy. 

3. Projektant, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy. 

4. Projektant zobowiązuje się usunąć wady Dokumentacji ujawnione w okresie 

gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Projektanta, 

niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi. 

5. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi. 

Okres rękojmi kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót wykonywanych na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

6. Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po upływie okresu 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Projektanta przed upływem okresu 

rękojmi. 

7. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Projektantowi odpowiedni termin z 

zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy - jeżeli wady są 

istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku - jeżeli wady nie są 

istotne, 

2) odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, 

że Projektant nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Projektant nie usunął wad 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady są istotne, 

3) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się 

usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Projektant nie zdoła ich usunąć w 

odpowiednim czasie lub Projektant nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego - jeżeli wady nie są istotne. 

8. Projektant nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów 

usunięcia wad. 

§ 10 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Projektant wyznacza ……………………………. jako koordynatora prac w zakresie 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający wyznacza Ewę Kołodziej jako koordynatora prac w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy. 
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§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 

3) Projektant nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi 

zastrzeżeniami Zamawiającego lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

4) Projektant nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy mimo 

wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 

 

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w 

terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Projektant może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 12 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Projektant zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w dacie 

protokolarnego odbioru Dokumentacji, autorskich praw majątkowych do opracowanej w 

ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 

2006r., Nr 90, poz. 63 ze zm.), a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, 

w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których 

Dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaż lub użyczanie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których 

Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez 

wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych 

przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy 

do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych 

wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby 

trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki 

masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za 

pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a, 

c) zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania 

obowiązków wynikających z ustawy Pzp, obligujących Zamawiającego do umożliwienia 

wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 

pośrednictwem sieci Internet. 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

 

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz 

osób trzecich. 
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3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w 

ustępach poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą. 

4. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 

Projektanta przedmiotu Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy 

Dokumentacji. 

6. Projektant zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 

autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposób ograniczający 

Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Projektant upoważnia, wybranego 

przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Projektantowi 

autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz 

opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji, jeżeli Projektant 

odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:  

a. wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, 

niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą 

miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;  

b. w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

c. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają; 

d. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie 

wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym 

terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu 

tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością 

dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;  

e. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego 

lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); 

f. wycofania się poszczególnych właścicieli z uzgodnień dotyczących lokalizacji 

poszczególnych sieci i urządzeń na swoich posesjach, skutkujących brakiem 

możliwości podpisania służebności przesyłu i w związku z tym konieczności 

przeprojektowania sieci oraz urządzeń. 

2) Zmian kadrowych: 

a. zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony 

Projektanta i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.  

b. zmiany osób reprezentujących Projektanta, których konieczność wprowadzenia 

wynika ze zmian organizacyjnych. 
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3) w przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,   o których mowa w art. 

22 ust. 1 cytowanej ustawy, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

i) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,  

j) stawki podatku VAT, 

k) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,  

l) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów 

podpisanych przez strony pod rygorem nieważności. 

§ 14 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

telefon: +48 71 390 72 23 

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą 

na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych - w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 

po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy); 

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na 

podstawie art..6 ust.1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach 

Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze – w tym zakresie dane 

przechowywane będą przez okres 6 lat;  

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po 

którym przedawnią się roszczenia; 

mailto:rodo@katywroclawskie.pl
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4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie 

art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane 

przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres  po którym 

przedawnią się roszczenia; 

3. Państwa dane przekazujemy: 

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

2) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w 

wykonywaniu naszych czynności: 

a) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,  

3) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

b) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) 

4. Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) prawo do przenoszenia danych 

5. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji 

wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych 

przetwarzanych  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest 

dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości 

zawarcia umowy. 

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 

9. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych 

osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na 

stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl 

(zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO). 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Projektant może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o 

zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. 

otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Projektant. 

5. Integralną cześć Umowy stanowią szczegółowe wytyczne do projektowania – załącznik 

nr 1. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      PROJEKTANT:  

http://www.katywroclawskie.pl/rodo
http://www.bip.katywroclawskie.pl/
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Załącznik nr 1 do umowy nr …………… 

z dnia ………………… r. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 

1.  Przedmiotem Umowy jest: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w południowej części 

gminy Katy Wrocławskie – zadanie 3”   
 

1. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania obejmuje:  

 

1.1.Wykonanie Projektu Budowlanego dla każdej z branż wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę.  

1.2.Wykonanie Projektu Wykonawczego dla każdej z branż. 

1.3.Uzyskania map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych. Projektant na 

własne ryzyko oceni zakres map do celów projektowych. W przypadku konieczności na 

etapie uzgodnień poszerzenia zakresu map do celów projektowych np. ze względu na 

konieczność przeprojektowania trasy kanalizacji, ze względu brak możliwości uzyskania 

zgody od poszczególnych właścicieli posesji, nowe mapy Projektant uzyska w ramach 

wynagrodzenie podstawowego. 

1.4.Uzyskanie map ewidencji gruntów oraz wypisów właścicieli działek po których 

przebiegać będzie projektowana inwestycja. Wykazy właścicieli i władających składane z 

wnioskiem o wydanie protokołu uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę muszą być 

aktualne. W przypadku konieczności na etapie uzgodnień poszerzenia zakresu map 

ewidencji gruntów np. ze względu na konieczność przeprojektowania trasy kanalizacji, ze 

względu brak możliwości uzyskania zgody od poszczególnych właścicieli posesji, nowe 

mapy Projektant uzyska w ramach wynagrodzenie podstawowego. 

1.5.Wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja geotechniczna powinna 

zawierać informacje i zalecenia dotyczące realizacji inwestycji np.: 

j) dane dotyczące sposobu posadowienia sieci wodociągowej (dla potrzeb 

przepompowni ścieków), kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, ewentualnych 

obiektów technologicznych,  

k) sposób odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, 

l) sposób wykonania robót ziemnych szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących obiektów. 

1.6.Wykonanie projektów odbudowy dróg po budowie kanalizacji na podstawie uzyskanych 

decyzji, oraz opracowanie koncepcji czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

prac budowlanych wraz z uzgodnieniami. 

1.7.Wykonania projektów branży elektrycznej dla projektowanych przepompowni. 

1.8.Zaprojektowanie do każdej posesji z istniejącymi zabudowaniami (prywatne-budynki 

mieszkalne, przemysłowymi-budynki administracyjne) lub posiadającymi  aktualne 

pozwolenie na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie  

poszczególnych obiektów. Planuje się podejście bezpośrednio pod obiekty. 

1.9.Zaprojektowanie trasy sieci w sposób jak najmniej ograniczający właścicielowi terenu 

niedogodności wynikające z możliwości zabudowy działki lub korzystania z niej.  

1.10. Zaleca się prowadzenie głównych sieci w drogach.  

1.11. Projektant każdorazowo od wszystkich właścicieli i współwłaścicieli będzie musiał 

uzyskać w imieniu Burmistrza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

1.12. Przed przekazaniem Burmistrzowi do podpisu oświadczenia o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla każdego odcinka sieci 
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kanalizacyjnej, wodociągowej (dla potrzeb przepompowni ścieków), przepompowni 

Projektant będzie musiał uzyskać od właścicieli/ współwłaścicieli poszczególnych 

działek wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia w celu ustanowienia bezpłatnej 

służebności przesyłu w formie aktu notarialnego na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  

z o.o. ul. 1 Maja 26, w Kątach Wrocławskich (późniejszego użytkownika wybudowanej 

sieci). W przypadku braku zgody na ustanowienie przez poszczególnych właścicieli na 

ustanowienie przedmiotowej służebności, Projektant będzie musiał przeprojektować trasę 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, lokalizacji przepompowni.  

1.13. W przypadku lokalizacji projektowanej sieci w drogach, Projektant uzyska zgodę 

zezwalającą na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie. Wniosek wraz 

z projektem odtworzenia nawierzchni Wykonawca złoży niezwłocznie po uzyskaniu 

niezbędnych  dla tego celu uzgodnień/opinii: 

1.14. Wykonanie inwentaryzacji zieleni. W przypadku konieczności wycinki drzew lub 

krzewów dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca opracuje stosowną dokumentację 

oraz uzyska stosowną decyzję na wycinkę drzew. Decyzję o wycince Wykonawca 

przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. 

1.15. Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyska przedmiotową decyzję, jeśli zajdzie taka 

konieczność wynikająca z przepisów, uzyska niezbędne opinie, decyzje, zaświadczenia i 

inne dokumenty konieczne do uzyskania kompletnej dokumentacji z postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Projektant przekaże w jednym 

egzemplarzu, komplet oryginalnej dokumentacji z postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, 

zaświadczeniami, postanowieniami i innymi dokumentami wydanymi w trakcie 

prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

1.16. Wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeśli zajdzie taka 

konieczność wynikająca z przepisów. Raport należy wykonać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa polskiego,  

1.17. Wykonanie operatów wodno prawnych dla przekroczenia projektowanymi sieciami 

cieków wodnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego. 

1.18. Opracowanie przedmiaru robót wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 

2072. 

1.19. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia 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). 

Ponadto do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć Zbiorcze Zestawienia 

Kosztów całego zadania uwzględniające zestawienie kosztów możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania, związanych z realizacją zadania, a nie 

ujętych w kosztorysie inwestorskim tj. np. opłaty za zajęcie terenu, w tym opłat za 

zajęcie pasa drogowego, opłaty za wycinkę drzew itp. 

Zmiany w/w przepisów obowiązują bez potrzeby wprowadzania zmian do opisu 

przedmiotu zamówienia. 

1.20. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla każdej z branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072). 

1.21. Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126); 

 

2. Ponadto Projektant: 

2.1.  uzgodni sporządzoną dokumentację projektową z Zamawiającym 

2.2.uzyska wszystkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zezwolenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a w 

szczególności oświadczenia właścicieli terenu o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 

robót budowlanych, które będą podstawą dla Zamawiającego do podpisania 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Oświadczenia właścicieli powinny zawierać ewentualne warunki wejścia na działkę 

i/lub warunki odszkodowania. W przypadku prowadzenia sieci w terenach 

prywatnych, uzyska dodatkowo pisemną zgodę właścicieli na eksploatację sieci.  

2.3.uzgodni z właścicielem terenu usytuowanie tabliczek informacyjnych dla armatury 

sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

2.4.przedłoży Zamawiającemu do podpisu kompletne oświadczenie o prawie do 

dysponowania terenem na cele budowlane, osobno dla każdego składanego wniosku 

(zadanie) o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z : 

- zestawieniem działek stanowiących załącznik do w/w oświadczenia. 

Tabelaryczne zestawienie działek, należy wykonać osobno dla sieci i 

przyłączy, mapę ewidencji gruntu z naniesionymi trasami sieci wod-kan i 

trasami sieci wodociągowych i sięgaczy kanalizacyjnych. Na mapie należy 

zaznaczy działki objęte przedmiotowym oświadczeniem, 

- wypisy z ewidencji gruntów , 

- pisemne oświadczenia zawierające zgody właścicieli/władających na zajęcie 

terenu, decyzje, uzgodnienia zajęcia terenu z instytucjami, na terenie których 

będzie prowadzona inwestycja (należy sporządzić zestawienie dokumentów w 

formie tabeli oraz je ułożyć i opisać zgodnie z kolejnością z niej wynikającą) 

2.5.Uzyska inne wszelkie niezbędnych uzgodnień (nie wymienionych wyżej) pozwoleń 

wynikających ze specyfiki projektowanego obiektu, m.in. pozwolenia na budowę, 

które pozwolą Inwestorowi kompleksowo zrealizować inwestycję. 

2.6.będzie przekazywał do wiadomości Zamawiającemu wszystkie pisemne wystąpienia o 

uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje itp. oraz niezwłocznie przekazywał 

kserokopie uzyskanych odpowiedzi na powyższe wystąpienia. W przypadku, gdy 

zostanie naliczona kara za nieterminową opłatę wynikającą z zapisów decyzji 

administracyjnych lub innych uzgodnień, karę ponosi ta strona, która przyczyniła się 

do opóźnienia. 

2.7.Uwzględni przy planowaniu powierzchni zajęcia terenu pod realizację inwestycji 

minimalną powierzchnię zajęcia niezbędną dla zrealizowania inwestycji i wybierze 

optymalne rozwiązanie dla Zamawiającego. 

2.8.przekaże oryginały wszystkich uzyskanych uzgodnień, decyzji, zezwoleń i opinii 

Zamawiającemu, jako odrębny komplet dokumentów przy odbiorze końcowym 

przedmiotu zamówienia (nie dotyczy uzgodnień dołączanych do oświadczenie o 

prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych). 

2.9.sprawdzi i potwierdzi u właściciela konstrukcje  istniejących jezdni i chodników w 

której będzie prowadzona projektowana sieć, w celu poprawnego zaprojektowania 

przebudowy. 
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UWAGI: 

1) Każdy komplet dokumentacji będzie posiadał spis zawartości oraz wykaz 

opracowań związanych. 

2) Koszty związane z wykonaniem dokumentacji objęte są zamówieniem.  

3) Ilość egzemplarzy dokumentacji, wymieniona w umowie do przekazania 

Zamawiającemu, nie obejmuje ilości egzemplarzy przeznaczonej do  uzyskania 

uzgodnień. 

4) Każde z wymienionych powyżej opracowań będzie odrębnie oprawione i opisane, 

strony ponumerowane, podpisane przez osoby uprawnione, które je sporządziły 

i sprawdziły. 

5) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana dla każdej miejscowości 

oddzielnie. 

6) Na poszczególnych etapach opracowywania dokumentacji projektowej Projektant 

będzie uzgadniał ją z Zamawiającym. 

7) Dołączenie do uzgodnionej i zakończonej dokumentacji  wykazu opracowań oraz 

pisemnego oświadczenia: 

a) o kompletności dokumentacji, 

b) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu 

ma służyć, 

c) o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i normami,  

d) o przysługujących Inwestorowi do opracowanej dokumentacji projektowej 

prawach autorskich 

e) o nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

8) Nieodpłatne udzielenie Zamawiającemu wyjaśnień do przedmiotu umowy, na etapie 

organizowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych oraz w trakcie trwania postępowania przetargowego, tzn. udzielanie 

odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w ciągu dwóch dni licząc od 

dnia przekazania Wykonawcy zapytania przetargowego. Zapytanie przetargowe 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną lub faxem. Wykonawca 

przekaże odpowiedź Zamawiającemu pocztą elektroniczna lub faxem. 

 

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń 

powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 

ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i 

urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 

 

3. Odbiory i terminy 

 

3.1. Odbiory przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy  

3.1.1. Co najmniej 30 dni kalendarzowych przed umownym terminem wykonania 

przedmiotu umowy, Projektant złoży w kancelarii Zamawiającego – Rynek –

Ratusz 1 Kąty Wrocławskie dwa komplety dokumentacji  do końcowego 

zaopiniowania. 

3.1.2. Zamawiający każdy w swoim zakresie projektu dokona końcowego 

zaopiniowania złożonej dokumentacji w ciągu 30 dni roboczych od daty 

złożenia jej w kancelarii Zamawiającego i przekaże Wykonawcy pozytywną 

opinię dotyczącą kompletu dokumentacji lub zgłosi uwagi na piśmie. 

Dopuszcza się również zgłaszanie uwag droga mailową. W przypadku 
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zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie, jeden komplet dokumentacji Zamawiający 

zatrzyma dla siebie. Drugi komplet zostanie zwrócony Wykonawcy, celem 

wykonania korekty. 

3.1.3. W przypadku wydania przez Zamawiającego pozytywnej opinii dotyczącej 

dokumentacji Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu  pozostałą 

ilość egzemplarzy przedmiotu umowy, aby była zgodna  

z ilością egzemplarzy żądanych w umowie.    

3.1.4. Podstawą do dokonania odbioru będzie przekazanie Zamawiającemu 

pozytywnie zaopiniowanego przedmiotu umowy w ilości opisanej  

w umowie., wykazu opracowań oraz oświadczenia. 

3.1.5. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy będzie 

protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego 

i Projektanta. 

 

 ZAMAWIAJĄCY          PROJEKTANT 

 

 

 


