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Znak sprawy: ZP.271.1.2013 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Z AMÓWI ENIA  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie: Przetargu nieograniczonego na 
„Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji 
dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne                     
i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej”  

 
  
 

ZAMAWIAJ ĄCY:  
Gmina Miasta Krynica Morska 
ul. Górników 15 
82-120 Krynica Morska 

 
PŁATNIK:  
Gmina Miasta Krynica Morska 
ul. Górników 15 
82-120 Krynica Morska 

 
 
 

PODSTAWA PRAWNA:  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późniejszymi zmianami) zwana dalej „ustawą” 

 
ZAWARTO ŚĆ: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) 
Załączniki: 
1.  Formularz ofertowy – wzór 
2A. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy Pzp. 
2B. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2C. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. 
3. Wykaz wykonanych zamówień, potwierdzający spełnianie warunku posiadania 
przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia. 
4. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował. 
5. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom. 

   6. Oświadczenie podmiotu trzeciego. 
7. Wzór umowy. 
8. Program Funkcjonalno Użytkowy. 
9. Umowa o dofinansowanie projektu. 
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Instrukcja dla Wykonawcy  
 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE.  
 

1. Podstawa prawna - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz zgodnie  z  wszelkimi  
aktami  wykonawczymi  wydanymi  do  ustawy,  jak  również zgodnie z zapisami 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.  Zamawiający – Gmina Miasta Krynica Morska, ul. Górników  15, 82-120 Krynica 
Morska.  Internet:  http://krynicamorska.bip.alfatv.pl/  e-mail:  um@krynicamorska.tv 
tel. 55 247 65 27, fax. 55 247 65 66. 

3. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp o 
wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

5.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 
odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia 
wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(zwanej dalej SIWZ). 

6.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
7. Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

stanowią jej integralną część. 
 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 

1.  Przedmiot zamówienia określają kody CPV: 
 

71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 
71.24.60.00-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 
71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

 
2.  Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji 
dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne                   
i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej”.  
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3.  Przedmiot i zakres robót. 
 

3.1. Przedmiotowe  zamówienie  obejmuje  opracowanie dokumentacji projektowej 
niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł 
energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy 
Morskiej” 
3.1.1.  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 8 do 
niniejszego SIWZ: 
- projekt zagospodarowania terenu (z magazynem biomasy i dojazdem do magazynu) 
- projekt architektoniczno-budowlany docieplenia budynku szkoły 
- projekt posadowienia ścianki wspinaczkowej 
- projekt konstrukcji wsporczej turbiny wsporczej 
- projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynków zabytkowych z 
przeznaczeniem na sale lekcyjne 
- projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy sali gimnastycznej z przeznaczeniem 
na widownię 
- projekty branżowe: 
* projekt architektoniczny magazynu biomasy i przebudowy pomieszczeń kotłowni 
* projekt modernizacji zaplecza socjalnego sali sportowej 
* projekt technologiczny źródła ciepła 
* projekt wewnętrznych instalacji c.o., c.t. 
* projekt wewnętrznych instalacji wz, cwu, cyrk i p.poż 
* projekt instalacji kolektorów słonecznych 
* projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla zespołu kuchnia/stołówka oraz dla Sali 
sportowej z zapleczem socjalnym 
* projekt sieci cieplnej 
* projekt instalacji elektrycznej i AKPiA. 

3.2. Przedmiot  niniejszego  zamówienia  zlokalizowany  jest  w  Krynicy  Morskiej 
przy ul. Gdańskiej 55 i 55a na działce o numerze ewidencyjnym 110/7 

 
4.   Forma dokumentacji technicznej: 
 

4.1. Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy) – 6 egzemplarzy + 1 egzemplarz w 
wersji elektronicznej 
4.2. Projekt Wykonawczy ( w przypadku gdy wykonywany będzie projekt budowlany) – 3 
egzemplarze + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 
4.3. Przedmiar robót wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – 3 
egzemplarze + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 
4.4. Kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze + egzemplarz w wersji elektronicznej  
4.5. UWAGI do zakresu prac i wyceny ofertowej: 

 4.5.1 Wykonawca musi uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocne 
pozwolenie na budowę 

 4.5.2.  Wykonawca  przekaże prawa autorskie na rzecz Zamawiającego i będzie 
pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót 
4.5.3. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
termomodernizacji, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca 
będzie przygotowywać odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników 
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postępowania i dokonywać niezbędnych modyfikacji w przedmiocie zamówienia 
niezwłocznie (lecz nie dłużej niż w terminie 2 dni roboczych) w przypadkach 
szczególnie złożonych – w ciągu 5 dni roboczych od przekazania pytania 
Wykonawcy. 

4.5.4. Dokumentację należy opracować zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego 
w tym z zastosowaniem zasad określonych w Trakcie o Unii Europejskiej i Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami prawa krajowego, tj. ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz procedurami programu w tym 
Wytycznymi IZ RPO WP 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień dla projektów 
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, a także zgodnie z umową nr: UDA-
RPPM.05.04.00-00-016/13-00 o dofinansowanie projektu. 

 
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy uwzględniając przepisy art. 29-31 ustawy prawo 

zamówień publicznych, które m. in. wykluczają umieszczanie w przedmiocie 
zamówienia nazw własnych materiałów, wyrobów itp. 

 
6. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu 

zamówienia na następujących polach eksploatacji: 
      - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu zamówienia – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

      - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których przedmiot zamówienia 
utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 

      - w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia, w inny sposób niż określony 
powyżej – publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz publiczne 
udostępnianie przedmiotu umowy. 

      Majątkowe prawa autorskie przeniesione na zamawiającego są Wyłączne i 
Zamawiający jest uprawniony do dalszego ich przeniesienia na osoby trzecie. 

      Przeniesienie praw autorskich majątkowych w zakresie pól eksploatacji wskazanych 
powyżej następuje na czas nieoznaczony. 

      Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do 
przedmiotu umowy zostało zawarte w cenie ofertowej brutto. 

 
7.  Zamówienie  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. 
 

8.   Opis części zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
9.  Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 
ust.1  pkt.  6  ustawy  Pzp  do  wysokości  10%  wartości  umownej  robót  wynikającej 
z podpisanej umowy między Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
10.  Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
Rozdziału I niniejszej SIWZ. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 
       Termin wykonania zamówienia: 31 marca 2015 r. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  
WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  

 
1. O  udzielenie  zamówienia  publicznego  ubiegać  się  mogą  Wykonawcy,  którzy 

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dotyczące: 
1.1.posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Warunek   zostanie   spełniony,   jeżeli   Wykonawca   wykaże   się   doświadczeniem 
w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące 
budynku użyteczności publicznej nie mniejszej jak 10 000 m3. Wraz z ofertą należy 
złożyć wykaz projektów potwierdzających spełnienie warunku, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane należycie – wzór wykazu stanowi 
zał. nr 3 do SIWZ. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z 
załącznikiem nr 6. 
Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem 
warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedstawienia,  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów,  dokumentów  wymienionych 
w rodz. IV pkt 2.1 i 2.2 niniejszego SIWZ, potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą 
uczestniczyć   w   wykonywaniu   zamówienia   na   poniższych   stanowiskach   wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
1.3.1. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im 
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uprawnienia budowlane, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
1.3.2. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
1.3.3. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do 
projektowania instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                               
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
1.3.4. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej 
obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2013 r.,, poz. 1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394). 
 
Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 4 do 
SIWZ,   potwierdzający   spełnienie   powyższego   warunku   wraz   z   informacją             
o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia. 
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
udostępnionych   przez   inne   podmioty,   niezależnie   od   charakteru   prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
  Wykonawca  wykaże,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej      

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
nie mniejszą niż 0,5 mln zł. (słownie: pół miliona zł) 

 
2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w  okolicznościach, o  których mowa w  art. 24 ust. 1 
i 2 ustawy Pzp  a  także potwierdzenia, że  Wykonawca spełnia warunki 
określone w  art. 22 ust.  1  ustawy Pzp,  Wykonawca jest  zobowiązany do 
złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 
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2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1  pkt  2  ustawy  Pzp,  dotyczącego  otwarcia  likwidacji  wobec  Wykonawcy  lub 
ogłoszenia upadłości, 

2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania                
w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru zał. nr 2B do SIWZ, 

2.3. oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, sporządzonego 
wg wzoru zał. nr 2A do  SIWZ. 

2.4. informacja o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5  
ustawy Pzp, sporządzonego wg wzoru zał. nr 2C do  SIWZ.  

 
3.  Opis sposobu spełnienia warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 
 

3.1. Warunek  określony  w  pkt  1.2  winien  być  spełniony  łącznie  przez  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.2. Warunek  określony  w  pkt  1.3  winien  być  spełniony  łącznie  przez  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.3. Warunek określony w pkt 1.4 winien być spełniony łącznie przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

3.4. Warunek określony w pkt 2 winien być spełniony przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w sposób następujący: 
3.4.1. w zakresie pkt 2.1 – dokument winien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, \ 
3.4.2.w zakresie pkt 2.2 i 2.3 – warunek złożenia oświadczeń winien być spełniony 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
sposób następujący: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp 
(załącznik nr 2A do SIWZ) – warunek winien być spełniony łącznie przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający    
dopuszcza    złożenie    oświadczenia    przez    pełnomocnika 
podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego 
mu pełnomocnictwa. 
b)    Oświadczenie    o    braku    podstaw    do    wykluczenia    Wykonawcy z 
postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z art. 26 ust. 2a 
ustawy Pzp (załącznik nr 2B do SIWZ) – warunek winien być spełniony przez 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów 
występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu 
pełnomocnictwa. 
c) informacja o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 

pkt. 5  ustawy Pzp, sporządzonego wg wzoru (zał. nr 2C do  SIWZ). warunek 
winien być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 
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Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się metodą spełnia/nie 
spełnia. 
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców należy przedstawić 
zgodnie z rozdz. V niniejszego SIWZ. 

 
V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.  

 
Wraz z ofertą Wykonawca składa: 

 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w   celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp 
i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu art. 24 
ust. 1 i ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, zgodne ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 2A, 2B i 2C do 
SIWZ.  

 

3. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, zamówień na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa 
w rozdz. IV pkt 1.2. SIWZ, sporządzony wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

4. Wykaz osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, na 
potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1.3.  SIWZ, sporządzony 
wg wzoru załącznik nr 4 do  SIWZ. 

 

5. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 0,5 mln zł. (kwota o której mowa w 
rozdz.IV SIWZ pkt 1. 4) 

 

6. Dokumenty potwierdzające, że roboty zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt. 3 zostały 
wykonane należycie (np. referencje) 

 
7.  Wypełniony druk oferty sporządzony wg wzoru zawartego w  SIWZ. 

 

8. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy do realizacji 
podwykonawcom sporządzona wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

9. Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca 
występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest 
do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 

 

10. Dowód wniesienia wadium. 
 

11. Dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność 
z  oryginałem  przez  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  pkt  14, 
a także z wyjątkiem: 
11.1 oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-4, które to 

należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie; 
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11.2  dokumentu pełnomocnictwa,  który to  należy złożyć  w  formie  oryginału  bądź kopii 
potwierdzonej notarialnie; 

11.3 dowodu wniesienia wadium, który należy wnieść w formie, o której mowa w Części VII 
pkt 9. 

 
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz – jeżeli 

Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.2 i 1.3, 
polega na zdolnościach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
zmówienia – również w przypadku tych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 
13. Dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium RP: 
13.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 – składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

13.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

13.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia. 
14.2.  W  przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

o udzielenie    zamówienia,    Wykonawcy    ustanawiają    pełnomocnika    do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na zasadach 
określonych  w  art.  23  ustawy  Pzp  oraz  załączają  do  oferty  pełnomocnictwo, 
z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego 
przez Wykonawców do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź 
notarialnie potwierdzonej kopii. 

14.3.   Warunki   uczestnictwa   w   postępowaniu  muszą   być   spełnione   łącznie   przez 
Wykonawców wspólnie składających ofertę wg opisu rozdz. IV SIWZ. 

14.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien 
złożyć dokument, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 SIWZ. 

14.5. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia  będzie  kierowana  do  ustanowionego 
pełnomocnika. 
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14.6.  Wykonawcy,  którzy  ubiegają  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
15. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
zawierające   błędy   lub   którzy   złożyli   wadliwe   pełnomocnictwa,   do   ich   złożenia 
w  wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego   oświadczenia   i   dokumenty   powinny   potwierdzać   spełnianie   przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

 
16. Zamawiający wyznaczy jednakowy termin dla każdego z Wykonawców na uzupełnienie 

dokumentów, o których mowa w pkt 14. 
 

17. Nie wykazanie przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego, spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, lub nie złożenie przez Wykonawcę, pomimo wezwania 
Zamawiającego, pełnomocnictwa, spowoduje odpowiednio wykluczenie takiego Wykonawcy 
z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt 4  ustawy Pzp  lub  odrzucenie  oferty na 
podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  8  ustawy  Pzp.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz 
z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn  

        nie leżących po jego stronie. 
 

 
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę   ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI       ORAZ       PRZEKAZYWANIA       OŚWIADCZE Ń       
LUB DOKUMENTÓW     ORAZ     WSKAZANIE OSÓB       UP RAWNIONYCH            
DO POROZUMMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI.  

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym 

wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują wyłącznie drogą pisemną mailem lub faksem. 

 

2. W przypadku przekazywania korespondencji drogą faksową lub mailem każda ze stron, na 
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

 

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami oraz do składania wyjaśnień na 
piśmie są: 

 
Eugeniusz Margalski – Zastępca Burmistrza Miasta Krynica Morska, tel. 55 247 65 27 w. 130, 
Wioleta Latańska – Młodszy Referent, tel. 55 247 65 27 wew. 148 

 
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów niniejszej 

SIWZ. 
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5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje 
zapytania pisemnie: faksem lub mailem na adres podany w  SIWZ. 

 

6. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, z zachowaniem 
drogi porozumiewania się określonej w ust. 1. 

 

7. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

9.  Ewentualne  przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 7. 

 

10. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym   
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

 

11.  Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ,  nie  prowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano   SIWZ   oraz   zamieści o  tym  informację  na  stronie  internetowej,  na 
której zamieszczono  SIWZ. 

 
VII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM.  

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  5 000,00 zł. (słownie złotych: pięć   

tysięcy) 
 

2. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 
 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp: 

 

3.1. pieniądzu   –   przelewem   na   rachunek   bankowy   Urzędu   Miasta   Krynica   Morska 
84   8308   0001   0006   1681   2000   0070,   z   podaniem   tytułu   „wadium   –   przetarg 
nieograniczony – Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji 
inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby 
cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej ”  – dokonując 
polecenia przelewu odpowiednio wcześniej tak, aby pieniądze znalazły się na koncie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 

 

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

 

3.3. gwarancjach bankowych, 
 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy             

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 

 

4. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a 
i 5 ustawy Pzp. 

 

5. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może 
być wniesione przez jednego z nich. 

 

6. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 
 

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub 
ubezpieczeniowe)   kopię   dokumentu,   potwierdzoną   przez   Wykonawcę   „za   zgodność 
z  oryginałem”,  należy  załączyć  do  oferty  –  oryginał  dokumentu  wadium  należy  złożyć 
w opisanej kopercie wraz z ofertą. 

 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12 

 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest 
przez Zamawiającego wymagane. 

 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została  
wybrana: 

 

13.1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
 

13.2.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 

13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
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VIII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

 
1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, napisana w języku polskim, czytelnym 

pismem. Każdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski 
powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż 
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 

2.  Oferta  winna  być  podpisana  przez  uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy,  (zgodnie 
z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z treścią 
pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo 
powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

 

3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
 

4. Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia oferty. 
 

5. Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny być czytelne oraz podpisane, w taki sam sposób 
jak oferta, przez Wykonawcę. 

 

6. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 
 

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci    
ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWRCIA OFERT.    

BADANIE I OCENA OFERT.  
 

1. Zamkniętą kopertę/opakowanie zawierające ofertę z opisem: 
 

OFERTA W ZAMÓWIENIU PRZETARGOWYM:  
„Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej 

zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne 
budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej” 

Nie otwierać przed 21.01.2014r. godz. 10.30”. należy złożyć w sekretariacie Urzędu 
Miasta Krynica Morska przy ul. Górników 15, pokój nr 7. 
W przypadku chęci złożenia oferty w nie oznakowanej kopercie/opakowaniu (bez podania 
nazwy Wykonawcy), należy umieścić ofertę w dwóch kopertach/opakowaniach: 
zewnętrznej i wewnętrznej. Opisując wewnętrzną kopertę/opakowanie należy dane 
określone wyżej. Na zewnętrznej kopercie/opakowaniu należy umieścić tylko tytuł 
przetargu, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 
2. Termin składania ofert upływa dnia 21.01.2014 r. o godz. 10.00 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2014r. o godz. 10.30 w Sali Narad Urzędu Miasta 
Krynica Morska, ul. Górników 15 
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4. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa.. 
 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja Przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

7. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda następujące informacje dotyczące 
złożonych ofert: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, 
termin wykonania zamówienia. 

 

8. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 

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

 

10. Zamawiający, na wniosek Komisji Przetargowej, wyklucza Wykonawców na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

12. Zamawiający, na wniosek komisji przetargowej, odrzuca ofertę, na podstawie art. 89 ust.1 
ustawy Pzp jeżeli wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek: 
12.1.jest niezgodna z ustawą, 
12.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
12.3.  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
12.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 

ustawy Pzp), 
12.5.  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia, 
12.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
12.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
12.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
13. Zamawiający, na wniosek Komisji Przetargowej, unieważnia postępowanie, w przypadku 

zaistnienia okoliczności przewidzianych art. 93 ust.1 i ust.1 a ustawy Pzp. 
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
 

1.   Cena   oferty   musi   obejmować   zakres   robót   przewidziany   do   realizacji   zgodnie 
z  PFU, SIWZ, wzorem umowy, z uwzględnieniem podatku VAT. 

 

2.   Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 
i  pośrednie  jakie  Wykonawca  uważa  za  niezbędne  do  poniesienia  dla  terminowego  
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      i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. 
 

3.  Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. 

 
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
 

5.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  stosowania  opustów  do  ceny  wynikającej 
z  oferty. 

 
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie 

złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ   KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM     ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  

 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
 1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 
ofert przedstawione w tabeli 

 

L.p. Nazwa kryterium Waga Punktacja 

1 Cena ofertowa 100%           100 

R A Z E M 100% 100 pkt 

 
5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
- cena

 

Ipc = 
 

Gdzie: 

    Cn   
Cb 

 

x Pc x Kc
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Ipc – ilość punktów za cenę oferowaną przez danego wykonawcę 
Cn – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich badanych ofert 
Cb – cena oferty badanej 
PC – ilość punktów dla kryterium – cena 
Kc – waga % kryterium – cena 

 

6.   Oferta   wypełniająca   w   najwyższym   stopniu   wymagania   określone   w   każdym   kryterium 
otrzymanych  maksymalną  liczbę  punktów.  Pozostałym  wykonawcom,  wypełniającym  wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym  wewnątrz  wspólnotowego  nabycia  towarów,  doliczy  do  przedstawionej  w  niej  ceny 
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami 
prawa. 
8.  Wynik  -  oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba  przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
9.  Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  w  celu  wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, 

 
XIII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  PRZESŁANKI DO ZMIANY 
UMOWY.  

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę 
(firmę) albo imię i  nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i  adres Wykonawcy, 
którego  ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz  nazwy  (firmy)  albo  imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację wraz z podaniem powyższych informacji na tablicy ogłoszeń i stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców,  którzy  złożyli   oferty  o   Wykonawcach,  którzy  zostali   wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o terminie, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

5. Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zawiadomienie   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zostanie   przesłane   faksem 
lub droga elektroniczną (e-mail), a jednocześnie fakt jego otrzymania (faksem, e-mail) 
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zostanie niezwłocznie potwierdzony przez jedną ze stron na żądanie drugiej strony. W 
ślad za przesyłką faksem lub e-mailem zawiadomienie zostanie przesłane w formie 
pisemnej pocztą. 

 

6.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia  umowy 
w   sprawie   zamówienia   publicznego   lub   nie   wnosi   wymaganego   zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy 
Pzp. 

 

7.  Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez 
Strony w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności. Strony dopuszczają  możliwość 
dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na 
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadkach  wymienionych  we 
wzorze umowy. 

 
8. Informacja na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca zobowiązań, jakie związane są 

z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarta jest w SIWZ. 
 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne (np. konsorcjum) 
Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będą 
zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 

 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY.  
 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny całkowitej podanej w ofercie, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ust.2 ustawy Pzp. 

 

2. Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na nie później 
niż w dniu podpisania umowy. Warunki wpłaty i zwrotu zabezpieczenia określone zostały 
w SIWZ. 

 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 
3.1.pieniądzu, 
3.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3.3.gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
odpowiednią  kwotę  należy wpłacić  przelewem na  rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070 z podaniem tytułu „Zabezpieczenie 
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należytego wykonania umowy – opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej 
do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na 
potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej”   
najpóźniej w dniu zawarcia umowy okazując dowód wpłaty. Wykonawca może wyrazić 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych formach określonych w pkt. 3, 
dokument  zabezpieczenia  należy  zdeponować  w  kasie  Urzędu  Miasta  w  Krynicy 
Morskiej w dniu zawarcia umowy. 

 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

7. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
gwarancją   ubezpieczeniową   lub   bankową   –   odpowiedzialność   gwaranta   wobec 
Zamawiającego powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. 

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 
 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

 
Zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 7. 

 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy Pzp przewiduje następujące warunki dokonania 

zmian postanowień niniejszej umowy: 
       1.1. zmiana terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana wynika; 

1.1.1.   ze   zmiany   przepisów   powodujących   konieczność   zastosowania   innych 
rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ, 

1.1.2. ze zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które 
te przepisy narzucają, 

1.1.3. ze zmiany harmonogramu realizacji zamówienia w przypadku przyspieszenia 
realizacji prac lub jego opóźnienia, 

1.1.4. ze zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będącej następstwem 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
- wstrzymania zamówienia przez Zamawiającego; 

1.1.5.zmiany  terminu  wykonania  umowy  ze  względu  na  wydłużenie  procedury 
przetargowej. 

1.2. Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 

1.3. Zmiany osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub 
Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne 
zdarzenia losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w 
SIWZ. 
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2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach 
określonych w  ust.  1  i  wymagają  pisemnego  aneksu  pod  rygorem  nieważności  takiej 
zmiany. 

 
 

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE POSTĘPOWANIA.  
 
 

1.Niniejsza SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej: 
 

http:// www.krynicamorska.bip.slfatv.pl 
 

2. Wykonawca, w związku z art. 8 ust 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, powinien 
w ofercie wskazać, które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa,   w   rozumieniu   przepisów   o   zwalczaniu   nieuczciwej   konkurencji 
i zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Tajemnicy 
przedsiębiorstwa nie może stanowić kosztorys ofertowy, a ponadto informacje dotyczące 
nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach składanych w zamówieniach 
realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty zawierające 
tajemnice powinny być w ramach oferty, złożone w oddzielnej kopercie. 

 

3.  Do  spraw  nieuregulowanych w  SIWZ  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy z  dnia  29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wraz z 
aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o ile przepisy Prawa zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

 

4.  Z  chwilą  dokonania  wyboru  oferty  Wykonawcy,  z  którym  zostanie  zawarta  umowa 
w sprawie zamówienia publicznego, postępowanie uważa się za zakończone. 

 
 
 
 

KRYNICA MORSKA, dnia 08.01.2014 r. 
 
 
 
 

………… 
(podpis)
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Załącznik nr 1 

 
Formularz oferty -wzór  

 
……………………………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
OFERTA WYKONAWCY  

 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………… 

 
nr telefonu kontaktowego: ………………………………………… 

nr faksu: ………………………………………………………….… 

adres poczty elektronicznej ………………………………………… 

1. Data sporządzenia oferty: ……………………………………………..2014 r. 
 
 

2. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
niniejszym składam(y) ofertę na: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji 
dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne                             

i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej” 
 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zostały określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
 

3. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 
  
brutto: …………………… PLN 
 
słownie kwota brutto: …………………………………………………………………….. 

   w tym: 
kwota netto: ……………………… PLN 
stawka podatku VAT: ………… %, tj. kwota VAT: ………… PLN 

 
 

4. Okres rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)  36 miesięcy 
 

5. Termin wykonania zamówienia: ….............................................. r.; 
 

6.  Oświadczamy, że  przyjmujemy termin płatności w  ciągu 30 dni  od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 

7. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń  oraz uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i warunkami. 
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8. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

 

10. Do oferty załączamy: 
 

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

 
12. Ofertę niniejszą składamy na …………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…............................. 
/podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 2A 

 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 pkt 1-4 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu 
 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
  na:  
 

„Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej 
zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków 

Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej” 
 

oświadczam/ oświadczamy*, że spełniam/spełniamy warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1. Posiadania, wymaganych przepisami prawa, uprawnień do 
wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem publicznym; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
............................ dnia ................................. 

 
 
 

............................................... 
/ podpis Wykonawcy / 

 

 
 
 

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2B 

 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o 

art. 24 ust. 1, zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

 
 
 

Przystępując    do    udziału    w    postępowaniu    o    udzielenie    zamówienia 

publicznego          w          trybie          przetargu          nieograniczonego       na: 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej 
zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków 

Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej” 
 
 

oświadczam/ oświadczamy*, że nie podlegam/ nie podlegamy* 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których 

mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 

............................ dnia ................................. 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
/ podpis Wykonawcy / 

 

 
 
 

niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 C  

  
 

 
 
 

 

 

INFORMACJA  
 

informuję/my, że nie należę/my do grupy kapitałowej*  w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r, poz. 907 ze 

zm.).  

 
 
 
 
............................ dnia .................................  

 
 
 
 

............................................... 
/ podpis Wykonawcy /  

 
 

• niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ 

na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1.2 
SIWZ zamówienia na: 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania 
odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy 

Morskiej” 
 
 
 
Lp. 

Przedmiot 
zamówienia 

(z określeniem 
zakresu) 

 

Wartość 
zamówienia 
(brutto PLN) 

Data wykonania 
zamówienia 

(od ……do……) 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 
(odbiorcy usługi) 

     

     

     

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane powyżej 

Zamówienia zostały wykonane należycie (np. referencje). 
 

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów 

w celu realizacji zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował doświadczeniem innych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania 

z niego przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

…………………………………………. 
/podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 4 

pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
 

POTENCJAŁ K ADROWY  
WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI WYKONAWCA DYSPONUJE LUB B ĘDZIE 

DYSPONOWAŁ  
na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1.3 SIWZ 

 
Niniejszym wskazuję osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na 
stanowisku: 

 
Osoby do wykonania 
zamówienia 

Imię i nazwisko, numer 
uprawnień 
oraz informacje wymagane 
SIWZ 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą 

   

   

   

   

 
Wskazane powyżej osoby posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia w 

specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wymaganych przez Zamawiającego 

oraz są członkami właściwych izb samorządu zawodowego .  

 
 
 
 

.............................. dnia ...............................                         …………………………… 
/podpis Wykonawcy / 

 
 
 

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
udostępnionych przez inne podmioty w celu realizacji zamówienia, jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi osobami, udostępnionymi przez inne 
podmioty, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
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Załącznik nr 5 
 

pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA 
POWIERZY PODWYKONAWCOM  

 
 
 
 
 
 

L.p. Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 

1.  

2.  

3.  

 

 
 
 
 
 

.............................. dnia ...............................                           …………………………… 
/podpis Wykonawcy
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                                              Załącznik nr 6 
 
 

Oświadczenie 
o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 
 
 
Ja /My, niżej podpisany/-i reprezentując podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku 
(pieczęć podmiotu), jako upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednich dokumentach 
rejestracyjnych*, w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczamy, że 
w przypadku wyboru oferty Wykonawcy: ……………………………………………………... 
Nazwa Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………… 
ulica nr, kod, miejscowość 
 
 

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 „Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej 
zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków 

Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej” 
zobowiązujemy się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów: 
……………………………………………………………. …………………………………… 
wymienić rodzaj udostępnionych zasobów 
…………………………………………………………………………………………………. 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
........................................... ...........                       ............................................................................ 
miejscowość i data podpis osoby/osób 

uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
                (pieczęć podmiotu)  
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                                                    Załącznik nr 7 
 
Wzór umowy 

                                                     
Umowa …………………………. 

 
zawarta w dniu 
............................ pomiędzy: 
Gminą Miasta Krynica Morska , 82-120 Krynica Morska, ul. Górników 15, reprezentowaną 
przez: 
Adama Ostrowskiego – Burmistrza Miasta Krynica Morska, przy kontrasygnacie 
Bożeny Górnicz - Skarbnika Miasta Krynica 
Morska a 
firmą ……………… z siedzibą w ………………………………..;, zwaną dalej 
"Wykonawcą" i reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………, 

 
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn: 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej 
zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków 

Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej” 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej. 

Projekt budowlany i wykonawczy będą opracowywane przez Wykonawcę na podstawie 
koncepcji budowy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, w zakres której wchodzi: 

a) Pozyskanie mapy do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania 
dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

b) Wykonanie i opracowanie badań geologicznych. 

c) Uzyskanie warunków technicznych od firm branżowych na usunięcie kolizji sieci 
infrastruktury technicznej. 

d) Opracowanie i sporządzenie następujących elementów dokumentacji projektowej: 

a. Projektu  budowlanego na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
koncepcji, uwzględniającego wszystkie branże, 

b. Projektu wykonawczego, z podziałem na poszczególne branże, 

c. Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę obiektów budowlanych, objętych projektem stanowiącym przedmiot 
niniejszej umowy, określającej jednoznacznie konieczność opracowania planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót realizowanych na 
podstawie tego projektu, 

d. Przedmiarów robót w układzie specyfikacyjnym (tzw. kosztorysów ofertowych                
w układzie specyfikacyjnym) z podziałem na poszczególne branże. 

e. Kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże. 

            Powyższe opracowania należy wykonać w wersjach i ilościach określonych w § 5 ust. 1. 

3) Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego   i pozwoleniu na budowę i po podpisaniu przez Zamawiającego złożenie 
do właściwego organu. 

4) Prowadzenie ewentualnych spraw związanych z procedurą uzyskania pozwoleń na 
budowę –  o ile będzie tego wymagał organ wydający w/w decyzje. 

5) Przekazanie Zamawiającemu wydanych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego              
i pozwoleniu na budowę wraz z ostemplowanymi projektami budowlanymi. 

6) Pełnienie nadzoru autorskiego. 

3. Niezwłoczne udzielanie pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej 
przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury 
przetargowej na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej 
przedmiotem umowy. 

4.   Przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o n/w informacje, opracowania i dokumenty: 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy. 

2) Zamawiający informuje, że na część obszaru objętego dokumentacją projektową, której 
opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, zostały wykonane n/w opracowania 
lub przystąpiono do sporządzania następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

a) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miasta  Krynica Morska” – uchwała Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Krynicy 
Morskiej z dnia 30 grudnia 2002r., 

b) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego 
Krynica Morska dla części północnej miasta” - Uchwała nr XXVII/203/2009 Rady 
Miejskiej Krynica Morska z dnia 28.04.2009 r. 

3) Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, tj. m.in.: 

a) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 

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

c) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2013 r., 
poz. 1232), 
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d) Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), 

4) Dokumentacja projektowa musi uwzględniać: 
a) projekt zagospodarowania terenu (z magazynem biomasy i dojazdem do magazynu) 
b) projekt architektoniczno-budowlany docieplenia budynku szkoły 
c) projekt posadowienia ścianki wspinaczkowej 
d) projekt konstrukcji wsporczej turbiny wsporczej 
e) projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynków zabytkowych                     

z przeznaczeniem na sale lekcyjne 
f) projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy sali gimnastycznej z przeznaczeniem 

na widownię 
g) projekty branżowe: 
- projekt architektoniczny magazynu biomasy i przebudowy pomieszczeń kotłowni 
- projekt modernizacji zaplecza socjalnego sali sportowej 
- projekt technologiczny źródła ciepła 
- projekt wewnętrznych instalacji c.o., c.t. 
- projekt wewnętrznych instalacji wz, cwu, cyrk i p.poż 
- projekt instalacji kolektorów słonecznych 
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla zespołu kuchnia/stołówka oraz dla Sali   

sportowej z zapleczem socjalnym 
- projekt sieci cieplnej 
- projekt instalacji elektrycznej i AKPiA. 

5) Wykonawca musi uzyskać akceptacje Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań 
projektowych. 

6) Wykonawca po opracowaniu koncepcji, przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do wykonanych koncepcji. 

7) W celu zaprojektowania prawidłowych rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych 
należy wykonać stosowne badania geologiczne. 

8) Zastosowane w dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy, rozwiązania, tj. 
np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne z obowiązującymi 
normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz 
obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

1. Strony uzgadniają ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy 
określonego w § 1 umowy, w wysokości …………. zł. (słownie złotych: …………………), 
w tym należny podatek VAT. 

2. Na wynagrodzenie składają się następujące etapy prac: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu 
budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – 50 % wartości 
wynagrodzenia brutto, 

2) uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na 
budowę  – 50 % wartości wynagrodzenia brutto, 
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§ 3 

Ustala się następujące terminy wykonania lub uzyskania: 

1. Dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy wraz                                
z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu 
budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31.03.2015 r. 

2. Nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 6. – w trakcie realizacji robót, 
wykonywanych na podstawie projektu, wchodzącego w zakres przedmiotu niniejszej 
umowy. 

 
§ 4 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

1. Przekazania Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, upoważnienia do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji 
projektowej (występowanie o warunki techniczne od firm branżowych, dokonywanie 
uzgodnień, itp.). 

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy jest 
Eugeniusz Margalski – Zastępca Burmistrza Miasta Krynica Morska. 

3. Bieżącego konsultowania i uzgadniania z Wykonawcą przedstawionych przez niego 
rozwiązań  z zakresu objętego umową. 

4. Przeanalizowania przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji projektu budynków. Po 
uzyskaniu akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi na jej 
podstawie do opracowywania projektu budowlanego  i wykonawczego. Powyższej analizy 
Zamawiający dokona  w terminie 7 dni od daty prezentacji przez Wykonawcę w/w 
koncepcji. 

5. Wydawania opinii do przedstawionego do zaakceptowania zakresu objętego projektem dla 
układu drogowego i uzbrojenia podziemnego. 

6. Dokonania protokolarnego odbioru opracowań, będących przedmiotem umowy. 

7. Zawiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od 
ich ujawnienia oraz wyznaczenia terminu ich usunięcia, przy czym Zamawiający nie jest 
zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotowych opracowań przy jego 
odbiorze. 

 
§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z niniejszą     
umową, w tym: 

1) Dostarczenia opracowań w n/w ilościach i wersjach: 

a) Koncepcji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), w ilości egzemplarzy: 
w wersji papierowej                - 3 rys. 

b) Projektów budowlanych wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa                      
i ochrony zdrowia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2) ppkt d) odnośnik a. w ilości 
egzemplarzy: 
w wersji papierowej                       -  6 kpl. 
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c) Projektów wykonawczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) ppkt d) odnośniki      
b. i e. w ilości egzemplarzy: 

w wersji papierowej                - 3 kpl. 

d) Szczegółowych specyfikacji technicznych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) ppkt 
d) odnośnik c. w ilości egzemplarzy: 

w wersji papierowej                - 3 kpl. 

e) Przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, tj. opracowań, o których mowa w § 1 
ust. 2 pkt  2) ppkt d) odnośniki d. i e. w ilości egzemplarzy: 

w wersji papierowej                        -  3 kpl. 

Kompletu dokumentacji projektowej w opracowaniu numerycznym na płytach CD                             
– z odpowiednio opisanymi etykietami i płytami: 

komplet dokumentacji w formacie *.pdf      - 1 egz. 

   Dokumentacja w formacie *.pdf musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać 
jej całą zawartość (treść – wszystkie strony, tj. m.in. opis techniczny, warunki 
techniczne wydane przez firmy branżowe, uzgodnienia oraz rysunki z podpisami 
projektantów) wraz ze stronami tytułowymi. 

2) Konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych                            
w przedmiotowym opracowaniu rozwiązań. 

3) Przekazywania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań z przebiegu realizacji 
przedmiotu umowy. Sprawozdanie zostanie przekazane w wersji papierowej                         
i elektronicznej w terminie 10 dni po zakończeniu kwartału. 

4)  Protokolarnego przekazania Zamawiającemu, w jego siedzibie, elementów przedmiotu 
umowy wraz z oświadczeniem, że dostarczone opracowania są wykonane zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, oraz, że 
zastosowane w nich rozwiązania są zgodne z obowiązującymi normami i dyrektywami 
Unii. 

5)  Przekazania Zamawiającemu, wraz z opracowaniami, będącymi przedmiotem niniejszej 
umowy, oświadczenia, iż zrzeka się majątkowych praw autorskich do wykonanych 
opracowań oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i 
wyraża zgodę na nieskrępowane wykorzystanie tych opracowań przez Zamawiającego 
na wszystkich polach eksploatacji: 

6)  Usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad opracowań w wyznaczonym przez 
niego   terminie. 

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy ze 
strony Wykonawcy jest …………………………………... 

 
§ 6 

 

1. Wykonawca wystawi faktury częściowe w następujących wysokościach: 

1)  50%  wartości wynagrodzenia brutto za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę, 
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2)  50%  wartości wynagrodzenia brutto za uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Zapłata za wykonane przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury 
VAT do Zamawiającego. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 
 

§ 7 
 
1. Przy podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i pozwoleniu na budowę Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej 
gwarancji jakości na wykonaną dokumentację objętą przedmiotem umowy. 

2. Gwarancja jakości za wady wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy 
obowiązywać będzie do czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonanej w oparciu 
przedmiot umowy w okresie ważności pozwolenia na budowę. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 
zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego wad w dokumentacji objętej przedmiotem 
umowy, w ustalonym przez Zamawiającego terminie. 

4. Rękojmia za wady dokumentacji objętej przedmiotem umowy przysługuje Zamawiającemu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy                         
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc 
od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

3) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność  Wykonawca – w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego brutto, 

4) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto. 

2. W przypadku 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, 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, 
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4. Kary umowne określone w ust. 1 w przypadku zaistnienia opisanych zdarzeń podlegają 
kumulacji, 

5. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 9 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wady i braki przedmiotu 
umowy, które ujawniają się w trakcie realizacji na ich podstawie przez Zamawiającego 
inwestycji. 

2. Wady (usterki) przedmiotu umowy, Zamawiający powinien stwierdzić protokolarnie i 
reklamować na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

3. Stwierdzone wady dla przedmiotu umowy Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty 
otrzymania powiadomienia, chyba że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia 
wady, strony ustalają termin dłuższy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji 
wykonywanej na podstawie wadliwego lub niepełnego przedmiotu umowy. 

§ 10 

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy, strony będą dążyły do jego 
polubownego załatwienia, a przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 12 

Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy, wymaga zgody stron wyrażonej na piśmie w    
formie aneksu do umowy. 

§ 13 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego , a jeden dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 
 


