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71320000-7    - usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Bogoria 

 

Bogoria, dnia  02.08.2012 r. 



Wójt Gminy Bogoria zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) . 
 
I. Zamawiający 
Nazwa zamawiającego: Gmina Bogoria 
ulica: Opatowska 13 
Kod: 28-210 Miejscowość: Bogoria 
Telefon: (015) 867 40 86  fax: (015) 867 42 81 
 http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/ 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia  
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości 
mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

Przedmiotem zamówienia: Rewitalizację zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP  

w Bogorii – opracowanie dokumentacji.  ,. 
 

 71320000-7    - usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 

1.  Przedmiotem zamówienia obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranŜowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii. Rewitalizacja ma na celu oŜywienie zdegradowanego 
obszaru poprzemysłowego, której podstawowym celem jest doprowadzenie do stanu, w którym obszar 
zmieni swoją funkcję na rekreacyjną. Inwestycja zakłada rekultywację terenu poprzez utylizacje gleby, 
rozbiórkę budynków będących w stanie technicznym uniemoŜliwia ich dalszą eksploatacją, remont 
budynków będących w stanie technicznym rokującym moŜliwość doprowadzenia ich do stanu 
bezpiecznego uŜytkowania, budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
urządzenie terenów zielonych wraz z placami zabaw oraz elementami małej architektury, budowę dróg 
umoŜliwiających komunikację terenu przewidzianego do rewitalizacji z przyległym terenem, budowę 
parkingów. 
Dokumentację  projektową  naleŜy  opracować  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  przedstawionym 
poniŜej programie  funkcjonalno-uŜytkowym, obejmując w szczególności: 
a) projekt koncepcyjny wraz z wizualizacjami – 2 egz. 
b) projekt budowlany rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii, w skład której wchodzi: 
rekultywacja terenu poprzez utylizacje gleby, rozbiórka budynków będących w stanie technicznym 
uniemoŜliwiającym ich dalszą eksploatacją, remont budynków będących w stanie technicznym 
rokującym moŜliwość doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego uŜytkowania, budowa stadionu 
lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, urządzenie terenów zielonych wraz z placami 
zabaw oraz elementami małej architektury, budowa dróg umoŜliwiających komunikację terenu 
przewidzianego do rewitalizacji z przyległym terenem, budowa parkingów – branŜe architektoniczna, 
konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa – 6 egz., 
c) projekty wykonawcze – branŜe: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, 
teletechniczna, drogowa - 4 egz. 
d) projekt technologii i wyposaŜenia stadionu - 4 egz., 
e) projekt wnętrz – 4 egz. 
f) kosztorys inwestorski - 2 egz., 
g) przedmiar robót - 2 egz.,  
h) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. 
g) dokumentację geotechniczną wraz z opinią dotyczącą konieczności i zakresu prac jakie powinny być 
wykonane w związku z koniecznością rekultywacji terenu po byłej stacji PKP - 6 egz. 
Całą  dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  przekazać  Zamawiającemu  równieŜ  na  
nośniku elektronicznym (kosztorysy – moŜliwe do odczytania w programach do sporządzania 
kosztorysów) 
 
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt mapy w postaci 
elektronicznej oraz do zastosowania się do decyzji administracyjnych i warunków technicznych 
wydanych w związku z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do  ich  aktualizacji  we  własnym  



zakresie  i  na  własny  koszt  celem  pozyskania  zapisów,  które  ze  względu  na proponowane 
rozwiązania muszą zostać skorygowane. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we 
własnym zakresie i na własny koszt dodatkowych decyzji i warunków, które okaŜą się niezbędne do 
prawidłowego zrealizowania zamówienia. 
Opracowanie  winno  uwzględniać  nowoczesne  rozwiązania  technologiczne  oszczędzające  zuŜycie  
energii  i naturalnych zasobów wodnych. 
Projekt w fazie roboczej naleŜy uzgadniać z Zamawiającym nie rzadziej niŜ jeden raz w miesiącu. 
Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieŜąco o postępie i zaawansowaniu prac przy 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz sygnalizować pojawiające się zagroŜenia, przy usunięciu których 
moŜe być pomocne działanie Zamawiającego. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  złoŜenia  Zamawiającemu  pisemnego  
oświadczenia,  Ŝe dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, i Ŝe 
jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na bieŜąco dokumentów 
potwierdzających złoŜenie poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia lub w celu 
uzyskania niezbędnych decyzji. 
Dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego  
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych 
w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130,Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
 
2. Usługi objęte zamówieniem naleŜy wykonać zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz SIWZ. 

 

IV. Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

V . Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

VI. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

VII. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania całości zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonawca wskaŜe w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom.  
XIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

IX. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy: do dnia 15.11.2012 r. 
 

X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22     
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający wymaga naleŜytego wykonania  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi 
obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rewitalizację terenów . 
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy złoŜą określone w  SIWZ oświadczenia lub 
dokumenty.  
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie muszą wykazać, Ŝe łącznie spełniają ten 

warunek.  

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

-  Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

-  W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga 
dysponowania: osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  
Konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych z przynaleŜnościami do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy złoŜą określone w  SIWZ oświadczenia lub 
dokumenty.  
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie muszą wykazać, Ŝe łącznie spełniają ten 

warunek.  

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

e) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ustawy pzp. 

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie 
później niŜ na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, i brak podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy. 

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złoŜą określone w pkt 10 
SIWZ oświadczenia lub dokumenty. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 
 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie 
udowodnić zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 



dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Wykonawcy występujący wspólnie. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy  
ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 
JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana 
zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w  sprawie  zamówienia publicznego,  umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
KaŜdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie moŜe podlegać wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a takŜe musi spełniać wymogi, o których mowa 
w pkt. XI SIWZ, a ich potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz wiedza i 
doświadczenie oceniane będą łącznie. 

XI.  Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej 
SIWZ: 

1. formularz oferty, wg załącznika nr 1 SIWZ 

2. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp –załącznik  
Nr 2 do SIWZ, 

3.   Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1ustawy. 

a) wykazu wykonanych usług zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich wartości, 
przedmiotu dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego Ŝe 
te dostawy lub usługi zostały  wykonane lub są wykonywane naleŜycie – załącznik nr 3 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a 
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji na podstawie do 
dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 4 siwz 

c) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. – 
załącznik nr 5 

4. Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa 
wart. 24 ust. 1 ustawy: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 i 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

5. JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia – ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia – załącznik nr 7 

6.  JeŜeli podmioty o których mowa w pkt. 4 będą brały udział w realizacji części zamówienia 
wykonawca złoŜy wraz z ofertą dokumenty wymienione w ppkt. 3 dotyczące tych podmiotów. 
7.. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje    
      Pełnomocnik 
8.. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia    



      publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia   
       publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się  
      o  udzielenie niniejszego zamówienia. 

dokumenty wykonawców występujących wspólnie: 

Dla potwierdzenia spełniania warunków o których mowa w pkt X SIWZ, kaŜdy z wykonawców 
występujących wspólnie  składa oddzielnie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XI ppkt 1,  
3 SIWZ. 
Wykonawcy występujący wspólnie  składają łącznie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt.  XI  
ppkt  1, 2, 5, 6, 8 SIWZ 
 

Uwaga  
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 
 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 

XII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2) JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
faksu, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyŜej uwaŜa 
się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

4) Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
5) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 2 dni przed terminem składania ofert. 
6) Zamawiający jednocześnie przekaŜe treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na 
stronie internetowej http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/ 

7) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŜy kierować na 
adres Zamawiającego podany w pkt. I SIWZ. 

8) W uzasadnionych przypadkach, zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  SIWZ, a jeŜeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/zamieszcza ją  
takŜe na tej stronie. 

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

    1) Sprawy, dotyczące przedmiotu zamówienia  
Imię i nazwisko: Zbigniew Borek, Roman Pompa 

    tel. (015) 867 40 86 wew. 39 fax: (015) 867 42 81 
2) Sprawy dotyczące SIWZ 
Imię i nazwisko: Barbara Malec 
    tel. (015) 867 40 86 wew. 35 fax: (015) 867 42 81 
miejsce: siedziba zamawiającego – Urząd Gminy w Bogorii 
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 

XIV. Wymagania dotyczące wadium. 
 

   1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu. 

XV. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 



zwiania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wymogi formalne: 
a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie                     

z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, 
b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane                   

w niniejszej SIWZ, 
c) zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŜe opis kolumn  
i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez zamawiającego  
w załącznikach do SIWZ, 

d) kaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, 
e) ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej, 
f) oferta musi spełniać następujące wymogi: 
- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem, 
- dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez  wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie 
opierał się na tekście tłumaczonym,  
- formularz oferty i wszystkie oświadczenia, równieŜ te złoŜone na załącznikach do niniejszej 
SIWZ,   muszą   być   złoŜone   w   formie   oryginału   i   podpisane   przez   upowaŜnionego 
przedstawiciela wykonawcy, wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą 
być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę, 
- upowaŜnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów dołączonych przez wykonawcę, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upowaŜnione do   
reprezentowania  wykonawcy,   pełnomocnictwo określające jego zakres, z zastrzeŜeniem, Ŝe 
pełnomocnictwo moŜe być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub kopi poświadczonej 
przez notariusza,  
- załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność   
z oryginałem" na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu przez upowaŜnionego przedstawiciela 
wykonawcy - podpisującego ofertę. Zamawiający uznaje, Ŝe podpisem jest: złoŜony 
własnoręcznie znak, z którego moŜna odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeŜeli 
własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on 
uzupełniony zapisem (np.  w formie odcisku stempla), z którego moŜna odczytać imię  
i nazwisko podpisującego. 
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie 
moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia  16 kwietnia  1993  roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie mogą 
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w 
osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) 
oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa". Strony naleŜy ponumerować w taki sposób, aby 
umoŜliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (naleŜy zachować ciągłość numeracji 
stron),  
h) wszystkie strony  oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 
umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie 
spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

2. Opakowanie oferty 

a) ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu                         
(kopercie), uniemoŜliwiającym jej przypadkowe otwarcie. 
b) Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z 



adresem i nr telefonu.  
            Kopertę naleŜy zaadresować: 
            Gmina Bogoria, 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13,       i opatrzyć opisem:  

Oferta  „Rewitalizacja zdegradowanych  terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 

 – opracowanie dokumentacji” 
 

nie otwierać do 14.08.2012 r. godz. 1010 
b) lub podobnym napisem dostatecznie wyróŜniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do Zamawiającego. 
Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyŜszych zasad moŜe zostać otwarta               
w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 

3. Zmiana i wycofanie oferty, oferta złoŜona po terminie. 

a) Wykonawca moŜe zmienić lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed 
upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ. 

b) Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą 
przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami    
„Zmiana oferty"  lub „Wycofanie oferty". 

c) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
d) Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na  

wniesienie odwołania.  

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1.       Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy w Bogorii, 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13,  

              sekretariat pokój 14. 
2.   Termin składania ofert upływa w dniu: 14.08.2012 roku o godz. 1000. 

 Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu   
 przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy w Bogorii, 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13,  
sala konferencyjna w dniu: 14.08.2012 roku o godz. 1010 .  Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza   
      przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 
5. Podczas  otwarcia ofert zamawiający poda nazwy  (firmy)  oraz adresy wykonawców,            
      a takŜe informacje dotyczące ceny. 
6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 

zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust.3 i 4-Pzp. 

XVIII.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający ustala, Ŝe obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego         
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą Wykonawcy.                                            
2. Cena oferty musi  zawierać  wszelkie  koszty niezbędne do poniesienia w celu      
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z analizy specyfikacji i wniosków z 
przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy  nieprzewidziane 
bez uwzględnienia, których nie moŜna wykonać zamówienia. 
3.W ofercie naleŜy podać cenę brutto (cyfrowo i słownie) uwzględniając obowiązujący podatek 
VAT. 

XIX.  Waluta oferty. 

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty 
powinny być wyraŜone w PLN. 

XX. Kryteria i sposób oceny ofert. 

1.  Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest:                                                                



Cena -100 % 
2.  Sposób oceny ofert: 

             an / ab x 100 = ilość punktów gdzie: an - najniŜsza cena ofertowa, ab - cena oferty badanej, 
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących 
treści złoŜonych ofert. 

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, 
dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem ust. 1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

5. Zamawiający  poprawia w ofercie: 
  - oczywiste  omyłki  pisarskie, 
  - oczywiste  omyłki  rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych      
poprawek, 
  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie  
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi  dowodami potwierdza,  Ŝe oferta zawiera raŜąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. JeŜeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, nie moŜna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, Ŝe zostały 
złoŜone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złoŜyli te oferty 
do złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych 
ofertach. 

XXI. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji 
elektronicznej.  

XXII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.  

1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o: 

     a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby                  
i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację,  

      b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
 c)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 d)   terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 
 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację,            
o której mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/ 
oraz w miejscu publicznie dostępnym -tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej 
w pkt I niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do: 

 

- przedłoŜenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, jeŜeli wykonawcy występują wspólnie, 

- złoŜenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, 
jeŜeli taka konieczność zaistnieje. 

PrzedłoŜenia uprawnień oraz zaświadczeń o przynaleŜności do właściwej izby samorządu 
zawodowego osób wskazanych do pełnienia funkcji projektanta. 



4. Termin i miejsce podpisani a umowy 
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeŜeniem art. 183, w 

terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 
27 ust. 2 ustawy tj. w przypadku przedmiotowego postępowania  -  faksem albo 10 dni, jeŜeli 
zostało przesłane w inny sposób tj. pisemnie. 

2) Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w krótszym terminie niŜ 5 dni – zgodnie z art. 94 ust. 2  
5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 8 SIWZ 

XXIII Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  

XXIV. Istotne dla stron postanowienia umowy. 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy - załącznik Nr 8 do 
niniejszej  SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

Wykaz załączników: 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1,                                                                                                                   
2. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznika nr 2,                                                                                                             
3. Wykaz usług - załącznik nr 3, 
4. Wykaz osób - załącznik nr 4, 

5. Oświadczenie Ŝe osoby posiadają uprawnienia – załącznik nr 5 
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy pzp – załącznik nr 6 
7. Oświadczenie o dyspozycji zasobów podmiotów – załącznik  nr 7 
8. projekt umowy – załącznik nr 8 
9. opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1do SIWZ 

………………………………….. 
(nazwa i adres firmy (wykonawcy)                 
 

                                                                         Gmina Bogoria 

                                                    ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 
 

O F E R T A 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :  
 

„Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 

 – opracowanie dokumentacji” 
 

Ja/My (imię i nazwisko) 

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

jako upowaŜniony/nieni  przedstawiciel/e firmy:..........................................………………………………... 

nr fax..........................................., nr tel. ...................................................................................... 
 
 
REGON........................................., NIP ...................................................................................... 
 

zobowiązujemy się do :  
 
wykonania przedmiotu zamówienia za cenę ogółem: 

 
brutto:……………………..…..zł (słownie:…………………………………..………….…..),  
 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami terenowymi  i 
nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania 
oferty i wykonania zamówienia. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu do składania 
ofert. 
3.  Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas  
zaakceptowany  i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez zamawiającego. 
4. Oświadczamy, Ŝe do kierowania pracami stanowiącymi przedmiotowe zamówienie wyznaczamy 
……………………………………………………………………………………………………………………….... 
5. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu 
………………… *) deklarujemy, Ŝe w tym samym dniu prześlemy  potwierdzenia ich otrzymania na numer 
Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania 
faksu, Ŝe wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu. 
6.  Informujemy, Ŝe dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej  „Tajemnica przedsiębiorstwa” 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie 
mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania. 
7. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010r. Nr 113, poz. 759,) oświadczam/y, Ŝe  
*)zamierzamy     /     nie  zamierzamy x x  

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę  (o ile dotyczy) 

  

  

xx  – niepotrzebne skreślić 

8. Oferta nasza zawiera ……...kolejno ponumerowanych stron. 



9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a. 
b. 
c.   
d. 

                                                                     ………………………………….. 
                                                                    (  Podpis – upowaŜniony przedstawiciel Wykonawcy ) 

*) Prosimy o podanie numeru faksu Wykonawcy 

UWAGA: 
W przypadku nie wykreślenia w pkt. 10 tekstu oznaczonego (zamierzamy / nie zamierzamy) oraz braku opisu części zamówienia 
przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (tabela) – Zamawiający przyjmuje Ŝe Wykonawca zrealizuje zamówienie 
bez udziału podwykonawcy.  

 

Załącznik nr 2 do siwz 

.........................................................................      
 pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

„ Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 

 – opracowanie dokumentacji” 
 

 

Ja/My (imię i nazwisko) :........................................................................................ 

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

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

jako upowaŜniony/nieni przedstawiciel/e firmy 

:………..……………………………………….............. ...... 

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

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, Ŝe: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
    jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
    do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
    .............................................................             ......................................................................... 
                    Miejscowość, data                                                                    podpis/y osoby/ osób  upowaŜnionej/ych                                                                    
                                                                                                            do reprezentowania wyk 
 
 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do siwz 

 
 
 
 
 
 
 



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców. 
 

Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane usługi zostały 
wykonane naleŜycie. 
 

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość 
Data 

wykonania 
Odbiorca 

     

     

     

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

data 

 
 
 

..................................................... 
podpis, pieczęć imienna 

osoby / osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do siwz 
 
......................................................................... 
          pieczęć, nazwa i dokładny adres  
              wykonawcy/ wykonawców 

 
WYKAZ OSÓB 

 

Które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości Lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia , a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
 
 
 
Lp.  Nazwisko i imię Zakres 

planowanych do 
wykonywania 
czynności przy 
realizacji 
zamówienia 

Informacje o 
posiadanych 
kwalifikacjach 
zawodowych, 
doświadczeniu i 
wykształceniu  
(numer i zakres 
uprawnień, 
specjalność 
przynaleŜność do 
izby samorządu 
zawodowego) 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania tymi 
osobami. 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Uwaga: 
NaleŜy załączyć oświadczenie Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia , jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień   
 
2. JeŜeli  w wykazie, w informacji o podstawie do dysponowania, wykonawca wskazał, Ŝe polega na osobach, 
innego podmiotu, zdolnych do wykonania zamówienia to powinien załączyć w oryginale pisemne 
zobowiązanie podmiotu oddającego mu do dyspozycji wskazane osoby  
 
 
 
 
 
 
    .............................................................             ......................................................................... 

Podpis osoby upowaŜnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 
 
 

 



Załącznik nr 5 do siwz 
......................................................................... 
          pieczęć, nazwa i dokładny adres  
              wykonawcy/ wykonawców 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
śe osoby, które będą uczestniczyć w przedmiocie zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień. 
 
Zgonie z § 1 ust. 1 pkt 7Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2009 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów , jakich moŜe Ŝądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane, 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  
 

„Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 

 – opracowanie dokumentacji” 

 

 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………. 
 
Jako upowaŜniony przedstawiciel wykonawcy …………………………………………………………. 
 
Oświadczam(y), Ŝe : 
Osoby wymienione w wykazie osób, które złączyłem do oferty, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia, i posiadają wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane oraz są członkami właściwej 
Izby Samorządu Zawodowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ............................................................   ......................................................................... 
                Miejscowość, data         podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/nych  
              do reprezentowania wykonawcy/ców 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Załącznik nr 6 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.  
„Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 

 – opracowanie dokumentacji” 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), Ŝe nie 
podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej. 
 
 
 
Miejscowość: .......................................... 
 
Data:........................................................ 
                                                                       
 
 
 
 
                                                                ....................................................................................... 
                                                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wzór do ewentualnego wykorzystania 
 
 
 

Załącznik nr 7do siwz 
......................................................................... 
          pieczęć, nazwa i dokładny adres  
              wykonawcy/ wykonawców 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

O oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
Z art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP 

(Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r z późn. zm.) 
 
 
 
Ja(my) , niŜej podpisany(y) reprezentując podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, 
jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w 
imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam(y), Ŝe 
 
W przypadku wyboru oferty wykonawcy 
……………………………………………………………….. 
      (dane wykonawcy składającego ofertę) 

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

Przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na  
„ Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 

 – opracowanie dokumentacji” 
 
 

 
Zobowiązuję(my) się w imieniu podmiotu który reprezentuję(my) do oddania w/w wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów 
……………………………………………………………………… 
     (wymienić rodzaj udostępnionych zasobów) 
 

……………………………………………………………………………………………………………
….. 
Na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ............................................................   ......................................................................... 
                Miejscowość, data         podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/nych  
              do reprezentowania wykonawcy/ców 

 
 
 

 



Załącznik Nr 8 

PROJEKT 
UMOWA NR  272.     .2012 

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE 
 
 

zawarta w dniu  ……………..2012 r. pomiędzy: 
GMINĄ BOGORIA  ul. Opatowska 13,  28 - 210 Bogoria woj. świętokrzyskie, reprezentowaną 
przez: 
 

1. Wójt Gminy       - Władysław Brudek  
2. z kontrasygnatą Skarbnika Gminy    - Ewa Gajek   
 

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym"  
a: 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
 

Zwanego  dalej w treści Umowy "Projektantem". 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Na podstawie niniejszej Umowy Projektant zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego 
dokumentacji projektowej dotyczącej następującej inwestycji: 
 

„Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 

 – opracowanie dokumentacji” 
 

Zakres prac obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranŜowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii. Rewitalizacja ma na celu oŜywienie zdegradowanego 
obszaru poprzemysłowego, której podstawowym celem jest doprowadzenie do stanu, w którym obszar 
zmieni swoją funkcję na rekreacyjną. Inwestycja zakłada rekultywację terenu poprzez utylizacje gleby, 
rozbiórkę budynków będących w stanie technicznym uniemoŜliwia ich dalszą eksploatacją, remont 
budynków będących w stanie technicznym rokującym moŜliwość doprowadzenia ich do stanu 
bezpiecznego uŜytkowania, budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
urządzenie terenów zielonych wraz z placami zabaw oraz elementami małej architektury, budowę dróg 
umoŜliwiających komunikację terenu przewidzianego do rewitalizacji z przyległym terenem, budowę 
parkingów. 
Dokumentację  projektową  naleŜy  opracować  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  przedstawionym 
poniŜej programie  funkcjonalno-uŜytkowym, obejmując w szczególności: 
a) projekt koncepcyjny wraz z wizualizacjami – 2 egz. 
b) projekt budowlany rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii, w skład której wchodzi: 
rekultywacja terenu poprzez utylizacje gleby, rozbiórka budynków będących w stanie technicznym 
uniemoŜliwiającym ich dalszą eksploatacją, remont budynków będących w stanie technicznym 
rokującym moŜliwość doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego uŜytkowania, budowa stadionu 
lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, urządzenie terenów zielonych wraz z placami 
zabaw oraz elementami małej architektury, budowa dróg umoŜliwiających komunikację terenu 
przewidzianego do rewitalizacji z przyległym terenem, budowa parkingów – branŜe architektoniczna, 
konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa – 6 egz., 
c) projekty wykonawcze – branŜe: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, 
teletechniczna, drogowa - 4 egz. 
d) projekt technologii i wyposaŜenia stadionu - 4 egz., 
e) projekt wnętrz – 4 egz. 



f) kosztorys inwestorski - 2 egz., 
g) przedmiar robót - 2 egz.,  
h) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. 
g) dokumentację geotechniczną wraz z opinią dotyczącą konieczności i zakresu prac jakie powinny być 
wykonane w związku z koniecznością rekultywacji terenu po byłej stacji PKP - 6 egz. 
Całą  dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  przekazać  Zamawiającemu  równieŜ  na  
nośniku elektronicznym (kosztorysy – moŜliwe do odczytania w formacie Ath). 
 
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt mapy w postaci 
elektronicznej oraz do zastosowania się do decyzji administracyjnych i warunków technicznych 
wydanych w związku z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do  ich  aktualizacji  we  własnym  
zakresie  i  na  własny  koszt  celem  pozyskania  zapisów,  które  ze  względu  na proponowane 
rozwiązania muszą zostać skorygowane. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we 
własnym zakresie i na własny koszt dodatkowych decyzji i warunków, które okaŜą się niezbędne do 
prawidłowego zrealizowania zamówienia. 
Opracowanie  winno  uwzględniać  nowoczesne  rozwiązania  technologiczne  oszczędzające  zuŜycie  
energii  i naturalnych zasobów wodnych. 
Projekt w fazie roboczej naleŜy uzgadniać z Zamawiającym nie rzadziej niŜ jeden raz w miesiącu. 
Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieŜąco o postępie i zaawansowaniu prac przy 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz sygnalizować pojawiające się zagroŜenia, przy usunięciu których 
moŜe być pomocne działanie Zamawiającego. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  złoŜenia  Zamawiającemu  pisemnego  
oświadczenia,  Ŝe dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, i Ŝe 
jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na bieŜąco dokumentów 
potwierdzających złoŜenie poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia lub w celu 
uzyskania niezbędnych decyzji. 
Dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego  
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych 
w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130,Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
 

– termin wykonania określa się na dzień: 
1. Kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę naleŜy dostarczyć Zamawiającemu  do  
15.11.2012 roku. 

II. Przedmiot Umowy 
 

§ 4 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie następującej dokumentacji projektowej: 
 

„Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 

 – opracowanie dokumentacji” 
 

- wraz z nadzorem autorskim” 
 

III. Prawa i obowiązki Stron Umowy. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt 
mapy w postaci elektronicznej oraz do zastosowania się do decyzji administracyjnych i 
warunków technicznych wydanych w związku z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do  



ich  aktualizacji  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  celem  pozyskania  zapisów,  
które  ze  względu  na proponowane rozwiązania muszą zostać skorygowane. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt 
dodatkowych decyzji i warunków, które okaŜą się niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia. 
Opracowanie  winno  uwzględniać  nowoczesne  rozwiązania  technologiczne  oszczędzające  
zuŜycie  energii  i naturalnych zasobów wodnych. 
Projekt w fazie roboczej naleŜy uzgadniać z Zamawiającym nie rzadziej niŜ jeden raz w 
miesiącu. 
Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieŜąco o postępie i zaawansowaniu prac 
przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz sygnalizować pojawiające się zagroŜenia, przy 
usunięciu których moŜe być pomocne działanie Zamawiającego. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  złoŜenia  Zamawiającemu  pisemnego  
oświadczenia,  Ŝe dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie z 
umową, i Ŝe jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
 
2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej 
przedmiot niniejszej Umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na bieŜąco dokumentów 
potwierdzających złoŜenie poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia lub w 
celu uzyskania niezbędnych decyzji. 
Dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  naleŜy  wykonać  zgodnie   
z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130,Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 
 
 

V. Odbiór dokumentacji projektowej. 
 

§ 6 
 

1. Projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 
projektową, o której mowa w § 1 w termie:  
1) Kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę naleŜy dostarczyć Zamawiającemu  do  
15.11.2012 roku. 

 
 

2. Dokumentację  projektową  naleŜy  opracować  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  
przedstawionym poniŜej programie  funkcjonalno-uŜytkowym, obejmując w szczególności: 
a) projekt koncepcyjny wraz z wizualizacjami – 2 egz. 
b) projekt budowlany rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii, w skład której wchodzi: 
rekultywacja terenu poprzez utylizacje gleby, rozbiórka budynków będących w stanie 
technicznym uniemoŜliwiającym ich dalszą eksploatacją, remont budynków będących w stanie 
technicznym rokującym moŜliwość doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego uŜytkowania, 
budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, urządzenie terenów 
zielonych wraz z placami zabaw oraz elementami małej architektury, budowa dróg 
umoŜliwiających komunikację terenu przewidzianego do rewitalizacji z przyległym terenem, 
budowa parkingów – branŜe architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, 
teletechniczna, drogowa – 6 egz., 
c) projekty wykonawcze – branŜe: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, 
teletechniczna, drogowa - 4 egz. 
d) projekt technologii i wyposaŜenia stadionu - 4 egz., 
e) projekt wnętrz – 4 egz. 
f) kosztorys inwestorski - 2 egz., 
g) przedmiar robót - 2 egz.,  
h) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. 



g) dokumentację geotechniczną wraz z opinią dotyczącą konieczności i zakresu prac jakie 
powinny być wykonane w związku z koniecznością rekultywacji terenu po byłej stacji PKP - 6 
egz. 
Całą  dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  przekazać  Zamawiającemu  równieŜ  
na  nośniku elektronicznym (kosztorysy – moŜliwe do odczytania w programach do 
sporządzania kosztorysów) 
 

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do 
właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych 
uzgodnień naleŜy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny 
opracowanej dokumentacji przez niezaleŜnego projektanta, wyznaczonego przez 
Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

1. Przekazanie dokumentacji projektowej stanowiącej odrębny przedmiot odbioru, nastąpi w 
siedzibie Zamawiającego, po pisemnym, telefonicznym (lub faxem) zawiadomieniu 
Zamawiającego o gotowości dokumentacji do odbioru. 

2. Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej Strony Umowy potwierdzają 
kaŜdorazowo, przez podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego. 

3. Protokół zdawczo - odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 3 dni od doręczenia 
dokumentacji projektowej. 

4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz 
z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 
2004 roku, odbiór powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 3 

 

5. W razie odmowy dokonania odbioru dokumentacji projektowej albo odmowy podpisania 
protokołu zdawczo - odbiorczego, przez czas dłuŜszy niŜ 7 dni licząc od dnia 
zawiadomienia o osiągnięciu dokumentacji gotowości do odbioru i nie powiadomienia w 
tym terminie Projektanta o przyczynach odmowy, Projektant jest upowaŜniony do 
dokonania jednostronnego odbioru. 

 

6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 5 Projektant jest uprawniony do sporządzenia 
jednostronnego protokołu, stwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej. Data 
sporządzenia protokołu jest datą odbioru dokumentacji projektowej. 

 

§ 8 
 

1.   Zamawiający  jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej. 

2. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeŜonych przez Zamawiającego, jest 
on zobowiązany zawiadomić Projektanta w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. 

 
 

V. Wynagrodzenia 
 

§ 9  
 

1. Za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej w § 1 Zamawiający zapłaci Projektantowi   
    wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości :  
 

brutto  …………….  zł. , słownie: ……………………………………………………………… 
Kwota netto wynosi – ……………. zł.   Słownie: …………………………………………….. 
W tym podatek VAT …….% tj. ………………….. zł. 

 
§ 10 

 

1. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie Zamawiającego z Projektantem za wykonane prace 
projektowe następować będzie fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze przez 
Zamawiającego prac projektowych. 

2. Faktury za wykonane prace projektowe płatne będą przelewem z rachunku 



Zamawiającego na rachunek Projektanta w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. 

3.  Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

VI. Rękojmia za wady i gwarancja jakości. 
 

§ 11 
 

1. Projektant udziela 24 miesiące gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową 
stanowiącą przedmiot Umowy i rękojmi  24 miesiące. 

 

2. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, 
wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. 

 

§ 12 
 

1. NiezaleŜnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości Zamawiającemu słuŜyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
dokumentacji projektowej. 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy. 

 
 

VII. Odpowiedzialność za niewykonanie albo nienaleŜyte wykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy. 

 

§ 13 
 

1. Za niewykonanie albo nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy dotyczących wykonania dokumentacji projektowej, strony ustalają kary umowne.  

2. Projektant jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących 
przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej, wysokości 0,1 % wynagrodzenia  za 
kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia, dostarczenia dokumentacji.. 

b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
za całość dokumentacji projektowej, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu 
na usunięcie wad. 

c) Projektant zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy przez Projektanta w 
wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego netto o którym mowa w § 9. 

3.   W przypadku powstania szkód z tytułu nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy 
przewyŜszających wysokość kar umownych strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonych kar (odszkodowania 
uzupełniające). 

VIII. Postanowienia końcowe. 
 

§ 14 
 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie 
wykorzystana przez Zamawiającego jednorazowo, wyłącznie dla potrzeb inwestycji 
realizowanej na podstawie tej dokumentacji projektowej. 

 

§ 15 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały 
odpowiednie przepisy k.c., przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (Dz. 
U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 16 
 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał właściwy Sąd dla 
Zamawiającego. 

 

§ 17 
 

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 



§ 18 
 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego i 
1 dla Projektanta. 
  

Zamawiający                 Wykonawca 
 
 
 
 

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

................................................   ............................................................. 
Władysław Brudek – Wójt Gminy      Projektant 
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Ewa Gajek - Skarbnik Gminy  


