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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 Gmina Sanok zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 

drogi Jurowce– Raczkowa-Dębna. 

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmienić treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 

informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy 

pobrali od Zamawiającego Specyfikację oraz będzie zamieszczona na stronie 

internetowej. Dokonana w ten sposób zmiana jest wiążąca dla Wykonawców. 

1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a)  „Zamawiający” – Gmina Sanok 

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji. 

c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne będące przedmiotem 

postępowania . 

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 
 

1.6 Dane Zamawiającego: 
Konto bankowe: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Sanok 

Nr konta bankowego: 70 8642 1184 2018 0025 7912 0001 

NIP: 687-17-83-356 

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (013) 46-565-53 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: gk@gminasanok.pl 

mailto:gk@gminasanok.pl
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Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja: www.gmina.sanok.com.pl/bip/ 

Znak Postępowania: 341/3/09 (uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego 

należy posługiwać się tym znakiem). 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Jurowce –Raczkowa- 

Dębna. 

       Zakres zamówienia: 

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi łączącej drogę 

wojewódzką nr 886 (Domaradz-Sanok) z drogą powiatową nr 2235R (Sanok-Dobra). 

Droga składa się z drogi powiatowej relacji Krzemienna-Raczkowa-Jurowce nr 2046R 

w km od 12+229 do 19+453 o długości ok. 7224 mb oraz drogi gminnej nr 117359R 

w km od 0+000 do 3+700 o długości ok. 3 700 m (należy uwzględnić wykonanie 

wzmocnienia istniejącej nawierzchni asfalto-betonowej i wykonanie nowej 

nawierzchni jezdnej na drodze powiatowej oraz wykonanie nawierzchni asfalto-

betonowej wraz konieczną podbudową na pozostałych odcinkach- roboty powinny 

odbywać się w pasie drogowym). 

2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy zjazdów z dróg 

wewnętrznych, gminnych (z drogami o nawierzchni asfaltobetonowej, asfaltowej, 

itp.). 

3. W przypadku konieczności opracowanie projektów budowlano-wykonawczych 

budowy lub remontu przepustów drogowych na przebudowywanej drodze. 

4. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy kolidującego 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

5. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika w pasie drogi 

powiatowej w m. Jurowce,Falejówka, Raczkowa o szerokości 150 cm (projekt należy 

wykonać w terenach zabudowanych w miejscach gdzie możliwe jest jego 

umieszczenie w pasie drogi). 

6. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 886 oraz powiatową nr 2235R. 

7. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania dróg 

Jurowce-Trepcza nr 2217R z drogą Jurowce-Raczkowa. 

8. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego poprawnego odwodnienia dla 

projektowanego układu drogowego. 

9. Opracowanie operatów wodnoprawnych (w razie konieczności). 

10. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu. 

11. Opracowanie projektu oznakowania pionowego. 
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12. Opracowanie przedmiarów robót. 

13. Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 

14. Opracowanie szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

15. Inwentaryzacja zjazdów, budynków oraz innych obiektów i elementów, na które 

przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub eksploatacji. 

16. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień. 

17. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej należy wykonać w formacie cyfrowym 

na płycie CD (opisy, specyfikacje techniczne w formie pliku Word, przedmiary i 

kosztorysy inwestorskie w formie pliku umożliwiającego modyfikacje lub otworzenie 

w programie RODOS, mapy w formie pliku Autocad). 

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

3. WIZYTA W TERENIE ORAZ  INNE  INFORMACJE  

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem, dla którego 

wykonywana będzie dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia 

oraz jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne 

informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszt mapy do celów 

projektowych oraz wszystkich uzgodnień ponosi Wykonawca.  
 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1 Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w okresie do                         
15 sierpnia 2009 roku. 

4.2 Miejsce wykonania Zamówienia: miejscowość Jurowce, Srogów Dolny, 
Falejówka, Raczkowa, Dębna, siedziba Wykonawcy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy: 

4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

5.1.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią 
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pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 

i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

a) wykonali co najmniej 3 dokumentacje projektowe budowy lub 

przebudowy  dróg; 

 b)  dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia projektowe 

(branża drogowa). 

5.1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;     

5.1.3  nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 

5.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

5.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 5.1.2 wymagane jest 

posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie usług objętych 

przedmiotem zamówienia oraz dysponowanie osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których 

mowa w punkcie 6.1.1. 

5.2.2 W zakresie warunków wskazanych w punkcie 5.1.1, 5.1.3 i 5.1.4 ocena 

spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 

6.1.2. 

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

OKREŚLONYCH W PUNKCIE 5 

6.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z 

Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 

dokumenty: 

6.1.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 5.2.1 SIWZ – wraz z ofertą 

każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenia, że posiada niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć: 

- wykaz wykonanych min. 3 usług w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 



Nr 341/3/09                                                                                                         Dokumentacja projektowa –  droga Jurowce-Raczkowa-Dębna 

 6

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o 

wartości min 34 tyś zł. brutto lub długości drogi 3,5 km oraz 

załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały 

wykonane należycie – załącznik 4; 

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik  

nr 5. 

6.1.2  Warunki szczegółowe określone w punkcie 5.2.2 SIWZ - do oferty 

każdy z Wykonawców powinien załączyć oświadczenie zgodne z art. 22 

ust.1 ustawy. 

6.1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

6.1.4 Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.  

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, 
zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

7.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą teleksu, telefaksu 
(na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną 
w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu. 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są Wdowiak Paweł, 

Mendyka Łukasz,             tel.(013) 46-565-83, e-mail: gk@gminasanok.pl 

9. WADIUM 

9.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1  Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 

punkcie 12 SIWZ. 

 



Nr 341/3/09                                                                                                         Dokumentacja projektowa –  droga Jurowce-Raczkowa-Dębna 

 7

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAN IA OFERT 

11.1  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 
SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
dokumencie.  

11.2  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym 
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 Ustawy. 

11.3  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny 
być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby 
Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w 
czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w 
przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać 
załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków 
konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować 
uprawnienie do zawarcia umowy).  

11.4   Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 11.4.1  Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w 
załączniku  nr 1 (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych 
polskich, powiększone o należny podatek VAT); 

11.4.2 Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 
5.1 SIWZ. 

11.4.3 Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 6.1  SIWZ. 

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 
wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form jakich te dokumenty mogą być składane 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku  (Dz. U. Nr 87, 
poz. 605 z póź.zm.). 

11.4.4 Załączniki, gdzie Wykonawca wskazuje części zamówienia, których 
wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik nr 6.  
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11.5       W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, 
czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, 
posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację 
ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z 
ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których 
mowa w punkcie 6.1.1 SIWZ. W zakresie dokumentów i oświadczeń dotyczących 
przedmiotu Zamówienia (punkt 11.4.2 powyżej) wystarczające będzie przedłożenie 
wraz z ofertą jednego kompletu dokumentów. 

11.6         Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje 
wyboru oferty najkorzystniejszej.  

11.7      Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny 
ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 
Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

11.8  Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób  
zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie 
zewnętrznej oznaczonej napisem: „Przetarg – dokumentacja projektowa – droga 
Jurowce – Raczkowa- Dębna – nie otwierać przed dniem 27.03.2009 roku, do 
godz.13.30”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by 
umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po 
terminie. 

11.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

11.10   Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się  
odpowiednio punkt 11.8 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić 
zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

12.1 .Termin składania ofert upływa 27.03.2009 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po 
tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny 
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

12.2 . Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i złożyć w sekretariacie- II 
piętro, pok. Nr 201(sekretariat).  

12.3 . Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2009 roku, o godz. 13.30, w 
siedzibie Zamawiającego, (III piętro, sala narad, pok. Nr 302).  

12.4 . Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEN 

 Cenę oferty należy określić na podstawie odbytej wizycie w terenie, załączonej do SIWZ 

mapy poglądowej. Cenę należy podać dla wartości netto oraz brutto. W cenie  należy 

uwzględnić wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia                      

(np. mapy, uzgodnienia). Ewentualne upusty należy uwzględnić w zaproponowanej cenie.  
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14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

14.1 Cena  100 %. 

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia („Cena”), natomiast 

pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z 

poniższym wzorem: 

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę  

 C
 C

OB

NpktP=(z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 

gdzie: 

CN - najniższa zaoferowana Cena, 

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

16.1   Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na realizację Zamówienia. 

16.2  Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na 
wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”) – załącznik nr 3.  

16.3  Do oferty należy załączyć oświadczenie o zaakceptowaniu Wzoru Umowy. Wzór 
oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza ofertowego.  

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

         17.1  Szczegółowe środki ochrony prawnej określa dział VI „Ustawy” 
 

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

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.  
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19. ZAŁĄCZNIKI 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

Załącznik nr 1: wzór formularza oferty; 
Załącznik nr 2: wzór oświadczenia art. 44; 
Załącznik nr 3: wzór umowy; 
Załącznik nr 4: wzór tabeli wykaz zrealizowanych zamówień; 
Załącznik nr 5: wzór tabeli wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia; 
Załącznik nr 6: wzór tabeli wykaz podwykonawców; 
Załącznik nr 7: mapa poglądowa; 
 

 

Sanok, dnia ... .03.2009 roku 
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Załącznik nr 1 
 
 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Jurowce– Raczkowa-

Dębna 
 
 
 
 

(Nazwa Wykonawcy)                                              ……………………………………………. 
                                                                                    (miejscowość, data) 

 
 

                                                                                             GMINA SANOK 
                                                                                            UL. Kościuszki 23 
                                                                                             38-500 Sanok 

 
 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym , składam ofertę wykonania 
zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
Jurowce– Raczkowa-Dębna. 
 
Oferta została przygotowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(“SIWZ”). 
 

1. Formularz cenowy oferty. 
 
W formularzu zawarta jest cena za wykonanie zamówienia. Formularz został sporządzony 
zgodnie z Załącznikami do SIWZ. Ceny w formularzu podane są w złotych polskich, w 
kwotach netto oraz brutto (z podatkiem VAT) i wynoszą:  
  
Cena netto   (kwota) 
słownie: (kwota słownie) 
Cena brutto (kwota) 
słownie: (kwota słownie) 

 
Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ oraz że uzyskaliśmy niezbędne 
informacje do przygotowania i złożenia oferty. 
 
2. Oświadczenia. 

 
2.1. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu. 
 
Oświadczamy, że [nazwa wykonawcy]: 
 
a) posiada wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia, 
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
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c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia; 

d) nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 
 
2.2. Oświadczenie o związaniu ofertą. 
 
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której 
upływa termin składania ofert . 
 
2.3. Oświadczenie w sprawie zaakceptowania  Wzoru Umowy. 
 
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym 
zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 
 
 

 
 

Podpisy: 
 

Załączniki: 
 

1. Oświadczenie zgodne z art. 44 ustawy. 
2. Dokumenty wskazane w punkcie 6.1. SIWZ. 

      3.   Wykaz podwykonawców. 
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Załącznik nr 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

 
 

opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Jurowce– Raczkowa-Dębna 
 
[nazwa wykonawcy] oświadcza, że zgodnie z art. 44  ustawy Prawo zamówień  publicznych 
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożono dokumenty potwierdzające spełnienie 
tych warunków.   
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Załącznik nr 3 

Umowa 

/wzór/ 
 

Dnia xx.xx.2009 roku  pomiędzy Gminą Sanok zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Mariusza Szmyd- Wójta Gminy  
przy kontrasygnacie 
Agnieszki Haduch –Skarbnika Gminy 
a  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z  siedzibą w 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania, zgodnie z wynikiem 
przetargu 341/3/09, dokumentację projektową przebudowy drogi Jurowce– 
Raczkowa-Dębna, gm. Sanok. 
 

2. Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane, oraz powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

 

3.  Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót powinny być opracowane zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w 
sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

 

4. Przedmiot umowy opisany w pkt.1 powinien obejmować całość dokumentacji 
projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.   

 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w  pkt.1,  zgodnie z 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, Polskimi Normami 
wprowadzającymi zharmonizowane normy europejskie oraz obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 2 

 
1. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wersji papierowej: 

- dokumentację projektową                                     - 5 egz.  

- specyfikacje wykonania i odbioru robót    - 2 egz. 
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- kosztorys inwestorski       - 2 egz. 

- przedmiary robót      - 2 egz. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć całą dokumentację projektową w wersji 
elektronicznej. 

§ 3 
 
Termin wykonania dokumentacji projektowej do 15.08.2009 roku. 

§ 4 
1. Ustala się następujące wynagrodzenie za wykonanie zamówienia: 

- ……………………………  złotych netto 
słownie: ………………………………………………………………………………… 
- ………………………… złotych brutto 
słownie: …………………………………………………………………………………. 
 

2. Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktur 
częściowych w następujący sposób: 
2.1. faktura częściowa I – wykonanie podkładów mapowych w niezbędnym 

zakresie -35 % wartości przedmiotu umowy, 
2.2. faktura częściowa II - po wykonaniu kompletnego projekt budowlano – 

wykonawczego oraz opracowań towarzyszących– niezbędnych do realizacji projektu 
(w tym w szczególności kosztorysu inwestorskiego)  – 65% wartości przedmiotu 
umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu dokumentacji w terminie 30 dni od dnia 
wystawienia faktury.  

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez 

aktualnie obowiązujące przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności 
wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 
roku Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) przepisami techniczno-
budowlanymi, Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót, Polskimi 
Normami oraz innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu 
umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy z najwyższą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadzie zapewnienia 
najwyższej jakości usług.  

3. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki 
finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu w zakresie nie objętym 
niniejszą Umową.  

4. Wszelkie materiały i elementy budowlane przewidziane w projekcie powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
stosowne polskie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, 
PZH oraz innych wymaganych instytucji.  

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi określonymi przez gestorów 
istniejącego uzbrojenia technicznego oraz właścicieli gruntów. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w opracowaniu dokumentacji 
uniemożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wad na własny koszt w terminie 14 dni od dnia, w którym uzyskał informację o 
ich istnieniu. 
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§ 7 
 
W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy ustala się karę umowną w 
wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za każdy dzień opóźnienia. 
 

§ 8 
 

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§ 10 
 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje 
Zamawiający - 1 egz. Wykonawca. 
 
 
 
 
Zamawiający:                                                                                    Wykonawca:    
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Załącznik nr 4 
 
 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT* 

 
 
[nazwa wykonawcy] 

 
 
 
Lp. Rodzaj i zakres 

Zamówienia 
Całkowita 

wartość 
Termin 

realizacji 
Nazwa 

Zamawiającego 
     

 
* załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie 
 
 

………………………………………… 
                                                                                 /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 
 

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 
 

(Nazwa i adres Wykonawcy)  
 
 

Lp. Nazwisko i imię Opis posiadanych uprawnień, 
kwalifikacji 

   

 
* załączyć uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 

………………………………………… 
      /podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6 
 
 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH  WYKONANIE 
ZOSTANIE POWIERZONE PODWYKONAWCOM 

 
 
 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
 

L.p. 
 

Zakres wykonywanych czynności  
 

Nazwa podwykonawcy 

1. 

 
 
 
 

 

2. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
     /podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy/ 

 
 


