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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA  
USŁUGI PROJEKTOWE  

o wartości nie przekraczającej kwot wskazanych  
w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego; 

Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
Telefon centrala: 091 38 49 011 
Fax: 091 38 49 029 
E-mail: ug@rewal.pl, sekretariat@rewal.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia; 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego.  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-47 Prawa zamówień 
publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 

ze zm.) 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 
645), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia; 
Wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, 
kosztorysów inwestorskich i STWiOR wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania 
pn.: Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie 
opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej.  
Numery geodezyjne działek obszaru opracowania: 69/1, 153/1, 217, 228, 231,232, 233, 234, 236, 
237, 239/2, 539/6, 554/3. 
Koncepcja programowo-przestrzenna w branŜy architektonicznej zakłada: 
a. modernizację istniejącego pasa drogowego oraz uzupełnienie go o pas ścieŜki rowerowej, 

obustronnego chodnika i przyległych do drogi miejsc postojowych, 
b. realizację 4 placów tematycznych (plac targowy, rogatka, plac wodny, plac maszyn) 
c. realizację ogrodu ziołowego 
d. realizację zieleni ozdobnej placów oraz aranŜacji roślinności ogrodu ziołowego 
e. realizację małej architektury wg projektów indywidualnych (trzy rodzaje siedzisk, stojak na 

rowery, kierunkowskaz, lampa niska, lampa wysoka, kwietnik, kosz na śmieci, słup ogłoszeniowy, 
podesty ekspozycyjne), 

f. realizację otwartego zadaszenia w konstrukcji drewna klejonego, 
g. realizację rogatki z logiem wsi, 
h. realizację oświetlenia 
Projekt wielobranŜowy uwzgledniać powinien, oprócz zasilenia w media wszystkich elementów 
zagospodarowania wg koncepcji programowo-przestrzennej, takŜe realizację kanalizacji deszczowej 
oraz modernizację istniejącej, napowietrznej lini energetycznej (zamiana na podziemny kabel). 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji pozwalających 
na przystąpienie do prac realizacyjnych na podstawie wykonanych projektów. W tym celu 
Zamawiający udzieli Wykonawcy właściwych pełnomocnictw oraz udostępni niezbędne, wymagane 
prawem dokumenty.  
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy takŜe przeprowadzanie konsultacji z przedstawicielami 
Zamawiającego oraz autorami koncepcji programowo-przestrzennej w trakcie opracowania 
dokumentacji, dotyczących istotnych elementów: rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych oraz 
estetycznych.Przedmiotowe dokumentacje projektowe powinny zostać wykonane w następującej 
ilości egzemplarzy w formie wydruków: 
a. Projekt budowlany - 4 egzemplarze 
b. Projekty wykonawcze wszystkich branŜ – 2 egzemplarze 
c. Przedmiary robót – 2 egzemplarze 
d. Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze 
e. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkich branŜ) – 2 egzemplarze 

Dokumentacja projektowa powinna takŜe zostać przekazana na nośniku elektronicznym w formie 
edycyjnej (rysunki - *.dwg, opisy - *.doc) oraz nieedycyjnej (*.pdf). 
 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres 
określony kodami: 71220000–6 usługi projektowania architektonicznego; 71420000-8 
architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 71320000-7 usługi inŜynieryjne w zakresie 
projektowania; 
 

IV. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, co zobowiązuje Wykonawców 
do sporządzenia i złoŜenia ofert uwzględniających całość zamówienia. 
 

V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mowa w art.67 
ust.1 pkt.6 i 7; 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
 

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 
Zamawiający nie przewiduje przedstawienia ofert wariantowych 
 

VII. Termin wykonania zamówienia; 
Termin wykonania zamówienia ustala się na 8 miesięcy od podpisania umowy 
 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków; 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 Prawa Zamówień Publicznych   

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują kadra projektantów legitymującą się 
aktualnymi uprawnieniami do projektowania w branŜy:  
a. architektonicznej 
b. konstrukcyjnej,  
c. sanitarnej,  
d. elektrycznej, 
e. drogowej, 
  
W zespole projektowym naleŜy przewidzieć udział osoby posiadającej niezbędną wiedzę i 
doświadczenie w branŜy architektury krajobrazu, udokumentowane ukończeniem minimum szkoły 
średniej w tym zakresie. 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złoŜonych przez Wykonawcę do 



Zagospodarowanie Alei Lipowej i ul. Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej koncepcji programowo-
przestrzennej 

 

 

Strona 3 z 18 
 

postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki 
Wykonawca spełnił.  
 

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w  części VIII SIWZ ust. 1, Zamawiający 

Ŝąda przedstawienia:  
a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego  nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych  nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert;  

c. na potwierdzenie, iŜ Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Zamawiający  Ŝąda 
przedstawienia oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 pzp - sporządzonego zgodnie  z 
formularzem załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ. 

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w części VIII SIWZ ust. 2, Zamawiający  
Ŝąda przedstawienia: wykazu osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia wraz z 
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia – sporządzonego zgodnie z 
formularzem załącznika nr 3;  

3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zobowiązany jest, odpowiednio złoŜyć dokumenty określone w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe  Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 
poz. 605) tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

3.1.  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 
oświadczenie złoŜone 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, jeŜeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
takiego zaświadczenia 

W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/, kaŜdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, musi we własnym imieniu złoŜyć 
dokumenty/oświadczenia wymienione w części IX ust. 1. Pozostałe dokumenty/oświadczenia, jeŜeli 
potwierdzają spełnianie warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
składane są w ich imieniu wspólnie. Oferta uczestników konsorcjum musi zawierać wskazanie pełnomocnika 
do reprezentowania członków konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Uwaga! treść pełnomocnictwa 
powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub 
strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się 
drogą elektroniczną; 
Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby 
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane były drogą elektroniczną 
na adres: zp@rewa.pl. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji w formie faksu. 
KaŜda ze stron postępowania na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
przekazanego drogą elektroniczną lub faksem oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, bądź 
informacji.  
 

XI.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest :  

• Tomasz Bartkowski – zp@rewal.pl 
 

XII. Wymagania dotyczące wadium; 
W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje 
 

XIII. Termin związania ofertą; 
Wykonawca jest związany złoŜoną ofertą 30 dni od wyznaczonej w SIWZ daty składania 
 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert; 
1. Forma dokumentów składanych wraz z ofertą musi być zgodna z formą określoną  w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe  Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).   

2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca moŜe zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane 
samodzielnie, z zastrzeŜeniem - ich treść musi być toŜsama z załącznikami opracowanymi przez 
Zamawiającego.   

3. Oferta musi zawierać:   
a. dokumenty wymienione w części IX SIWZ,  
b. formularz oferty, sporządzony zgodnie z formularzem załącznika nr 2;  
c. oświadczenie określające w myśl art. 36 ust. 4 pzp - części zamówienia, których wykonanie 

w przypadku realizacji zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom - formularz 
załącznika nr 4.  
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4. Ofertę trzeba sporządzić na piśmie, w języku polskim, pismem maszynowym lub ręcznie w 
sposób czytelny, z wykorzystaniem trwałych nośników pisma.   

5. Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.  
6. Wszelkie poprawki powinny być dokonane poprzez przekreślenie błędnego zapisu  i wstawienie 

obok poprawnego oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być 
naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz  z imienną pieczątką 
osoby).  

7. Dokumenty powinny zostać połączone w sposób uniemoŜliwiający ich przypadkową 
dekompletację /bez udziału osób trzecich/ oraz uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości bez 
widocznych  śladów jej naruszenia tzn. zszyte, spięte lub przesznurowane, a końce sznurka 
trwale zabezpieczone.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca umieszcza w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi umieścić 
informację o ich zastrzeŜeniu. Zamawiający dopuszcza spięcie i umieszczenie dokumentów 
zastrzeŜonych, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U.  z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm./, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania.  

9. Oferta powinna zawierać spis dokumentów – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7.  
10. Ofertę naleŜy umieścić w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, zewnętrznej 

niezawierającej nazwy Wykonawcy, oznaczonej: 
Urząd Gminy w Rewalu 

ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal 
“Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w Śliwnie” 

Nie otwierać przed 01.03.2011 r. godz. 10.30 
 
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

1. Oferty naleŜy składać w sekretatiacie Urzędu Gminy w Rewalu (pokój nr 6) do dnia 
01.03.2011 r. godz. 10.00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Rewalu w Sali nr 5 w dniu 01.03.2011 r. o godz. 
10.30 . 
 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny; 
1. Cenę oferty naleŜy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ oraz 

ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy.  

2. Podstawą obliczenia ceny oferty są: 
a. materiały przekazane przez Zamawiającego: SIWZ wraz z załącznikami;  
b. stan faktyczny oraz warunki lokalne wykonywania prac, z którymi Wykonawca powinien się 

zapoznać przed przystąpieniem do ustalenia ceny oferty;  
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy wszystkich prac i czynności związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia.  
 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być przeprowadzone rozliczenia 
między zamawiającym i wykonawcą; 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niŜ polska. 
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XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z 
podaniem znacznia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 
Kryterium oceny ofert, które Zamawiający zastosuje celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty 
przedstawia się w sposób następujący:  
cena -znaczenie 100 %  
Sposób obliczenia punktacji:  
    najniŜsza cena ze wszystkich ocenianych ofert x 100  
--------------------------------------------------------------------- = ilość uzyskanych punktów  
                          cena z oferty ocenianej  

 
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, obowiązany jest do stawienia się w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego celem podpisania umowy.  
2. Umowa zostanie zawarta w treści przedstawionej Wykonawcom w formie załącznika nr 8 do 

niniejszej SIWZ.   
3. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 

zamówienia, nie później niŜ w dniu podpisania umowy naleŜy dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierać:  
a. określenie celu gospodarczego,  
b. oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji lub/i rękojmi,  
c. wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jej członków do czasu 

wykonania zamówienia oraz upływu  czasu rękojmi lub/i gwarancji,  
d. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

 
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜyteo wykonania umowy 
 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, króre zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach; 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 
 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
W niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom  środki ochrony prawnej opisane   
w dziale VI rozdział 1 i 2 Pzp. 
 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY:  
1.  Załącznik nr 1 – załoŜenia do projektowania,  

a. Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania Alei Lipowj i ulicy Ogrodowej w Śliwnie 
b. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2010 
c. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr PUŚ.7610/04/2010 
d. Mapa terenu opracowania do celów projektowych 

2. Załącznik nr 2 – formularz ofety  
3. Załącznik nr 3 – formularz wykazu osób,  
4. Załącznik nr 4 - formularz dot. części zamówienia powierzonej podwykonawcom,  
5. Załącznik nr 5 - formularz oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
6. Załącznik nr 6 - formularz oświadczenia wykonwacy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
7. Załącznik nr 7 – formularz spisu dokumentów  
8. Załącznik nr 8 – umowa,  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 
Nazwa zamówienia: 
Wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i STWiOR wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: 
Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej 
koncepcji programowo-przestrzennej.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
ID.271.03.2011 
1. Zamawiający: 
Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
Telefon centrala: 091 38 49 011 
Fax: 091 38 49 029  
E-mail: zp@rewal.pl 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu i faksu 

1    

2    

3    

 
3. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Numer telefonu  

Numer faxu  

Adres e-mail  

 
Ja (my) niŜej podpisany(i), składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego dla niniejszego zamówienia oświadczam(y) Ŝe: 
1. Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę (nie wnosimy) 
Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu przyszłej budowy. 
2. Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej modyfikacji. 
3. Cena ofertowa brutto (z podatkiem VAT) za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 
…................................................................................................ PLN  
(słownie: …..................................................................................... PLN) 
4. Niniejsza oferta wiąŜe mnie (nas) przez okres 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania 
ofert. 
5. Zobowiązuję (zobowiązujemy) się wykonać zamówienie w terminie określonym w treści SIWZ. 
6. Akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeŜeń warunki umowy przedstawione w SIWZ, wraz z ewentualnymi 
zmianami i modyfikacjami, wynikającymi z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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7. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję (zobowiązujemy) 
się zawrzeć w miejscu i termini, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
8. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamównienia1 i w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 
umowę konsorcjum lub inną równowaŜną umowę, zgodnie z treścią SIWZ. 
9. Nie uczestniczę (uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu dzielenia 
niniejszego zamówienia. 
10. Na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, 
Nr 113, poz. 759), Ŝądne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tejemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 
związku z niniejszm nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.1 
  

Lp Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony od Strony do 

1    

2    

3    

 
11. Oferta sporządzona jest na …... stronach i w jej skład wchodzą dokumenty, oświadczenia itp. zgodnie z 
załączonym wykazem stanowiącym zał. nr 7 
 
4. Podpisy 

Lp Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 
Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
upowaŜnionej do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Miejscowość, data 

1  
 

   

2  
 

   

                                                      
1
Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
FORMULARZ WYKAZU OSÓB 

Nazwa zamówienia: 
Wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i STWiOR wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: 
Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej 
koncepcji programowo-przestrzennej.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
…............................. 
1. Zamawiający: 

Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
Telefon centrala: 091 38 49 011 
Fax: 091 38 49 029  
E-mail: ug@rewal.pl, sekretariat@rewal.pl 

2. Wykonawca: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu i faksu 

1    

2    

3    

 
Ja (my) niŜej podpisany(i), składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego dla niniejszego zamówienia oświadczam(y) Ŝe: 
 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

Lp Imię i Nazwisko Wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe 

i uprawnienia 

Doświadczenie Zakres 
wykonywanych 
czynności 

Podstawa 
dysponowania 
wykazanymi 
osobami 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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3. Podpisy 

Lp Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 
Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
upowaŜnionej do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Miejscowość, data 

1  
 

   

2  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

FORMULARZ DOT. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONEJ PODWYKONAWCOM 
 

Nazwa zamówienia: 
Wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i STWiOR wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: 
Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej 
koncepcji programowo-przestrzennej.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
…............................. 
1. Zamawiający: 

Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
Telefon centrala: 091 38 49 011 
Fax: 091 38 49 029  
E-mail: ug@rewal.pl, sekretariat@rewal.pl 

2. Wykonawca: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu i faksu 

1    

2    

3    

 
Ja (my) niŜej podpisany(i), składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego dla niniejszego zamówienia oświadczam(y) Ŝe: 

 
W przypadku realizacji zamówienia, podwykonawcom powierzę następujące jego części: 

Lp Nazwa podwykonawcy Część zamówienia powierzona podwykonawcy 

1   

2   

3   

4   

 
3. Podpisy 

Lp Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 
Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
upowaŜnionej do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Miejscowość, data 

1  
 

   

2  
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
FORMULARZ OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
 

Nazwa zamówienia: 
Wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i STWiOR wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: 
Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej 
koncepcji programowo-przestrzennej.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
ID.271.03.2011 
3. Zamawiający: 

Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
Telefon centrala: 091 38 49 011 
Fax: 091 38 49 029  
E-mail: ug@rewal.pl, sekretariat@rewal.pl 

4. Wykonawca: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu i faksu 

1    

2    

3    

 
Ja (my) niŜej podpisany(i), składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego dla niniejszego zamówienia oświadczam(y) Ŝe: 
 
Stosownie do treści art.44 w zw. z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o 
udzielenie nieniejszego zamówienia publicznego: 
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień. 
2. Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia. 
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
4. Podpisy 

Lp Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 
Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
upowaŜnionej do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Miejscowość, data 

1  
 

   

2  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA 

 
Nazwa zamówienia: 
Wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i STWiOR wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: 
Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej 
koncepcji programowo-przestrzennej.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
ID.271.03.2011 
1. Zamawiający: 

Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
Telefon centrala: 091 38 49 011 
Fax: 091 38 49 029  
E-mail: ug@rewal.pl, sekretariat@rewal.pl 

2. Wykonawca:  

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu i faksu 

1    

2    

3    

 
Ja (my) niŜej podpisany(i), składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego dla niniejszego zamówienia oświadczam(y) Ŝe: 
 
Stosownie do treści z par.2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą Ŝadać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), nie podlegam(y) wykluczeniu na 
podstawie przesłanek zawartych w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamównienia. 
 
3. Podpisy 

Lp Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 
Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
upowaŜnionej do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy 

Miejscowość, data 

1  
 

   

2  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
FORMULARZ SPISU DOKUMENTÓW 

Nazwa zamówienia: 
Wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich i STWiOR wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: 
Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej 
koncepcji programowo-przestrzennej.  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
ID.271.03.2011 
1. Zamawiający: 

Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
Telefon centrala: 091 38 49 011 
Fax: 091 38 49 029  
E-mail: ug@rewal.pl, sekretariat@rewal.pl 

2. Wykonawca:  

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu i faksu 

1    

2    

3    

 
3. Spis dokumentów 

Lp Nazwa dokumentu Strony od  Strony do 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
4. Podpisy 

 

Lp Nazwa Wykonawcy / Pieczęć 
Wykonawcy 

Imię i Nazwisko osoby 
upowaŜnionej do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Podpis osoby upowaŜnionej 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy 

Miejscowość, data 

1  
 

   

2  
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Załącznik nr 8 do SIWZ  
Projekt umowy 

 
UMOWA Nr ID.272.03.2011 

 
Zawarta w dniu ……..2011 r. w Rewalu pomiędzy: 
Gminą Rewal reprezentowaną przez: 
� Wójta Gminy Roberta Skraburskiego  
� przy kontrasygnacie Skarbnika Seweryna Babiło 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
 
oraz 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą ”.  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu na Wykonanie wielobranŜowych 
projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: 
Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej 
koncepcji programowo-przestrzennej.  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych wraz z 
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy 
Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie, na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej.  

 
§ 2 

1. Wykonawca swoim staraniem i kosztem pozyska wszelkie niezbędnych materiały, dokumenty, 
opracowania, badania, mapy, warunki oraz inne, istotne z punktu widzenia naleŜytego wykonania 
przedmiotu umowy, informacje. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w następującej ilości egzemplarzy: 
a. Projekt budowlany - 4 egzemplarze 
b. Projekty wykonawcze wszystkich branŜ – 2 egzemplarze 
c. Przedmiary robót – 2 egzemplarze 
d. Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze 
e. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkich branŜ) – 2 egzemplarze 

3.  Dokumentacja projektowa zostanie takŜe przekazana na nośniku elektronicznym w  formie edycyjnej  
     (rysunki - *.dwg, opisy - *.doc) oraz nieedycyjnej (*.pdf). 
4.  Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do podejmowania, w jego imieniu i na jego rzecz,    
     czynności prawnych i faktycznych mających związek z wykonaniem przedmiotu umowy.   

 
§ 3 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 
ośmiu miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.  

2. Z przekazania przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę, w formie określonej w § 2, 
sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który podpiszą obie strony.  

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …… zł 
brutto (słownie: …. 00/100). 

2. Wynagrodzenie, określone w pkt 1, płatne będzie po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeŜeń 
protokołu zdawczo-odbiorczego (wraz z pozwoleniem na budowę), o którym mowa w § 3 pkt 2, 
przedłoŜeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze. 

3. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia konta bankowego Zamawiającego. 
4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo 

Ŝądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.  
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§ 5 
1.  Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy przedłoŜy polisę lub inny dokument  
     ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w  
     wysokości zgodnej z obowiązkowym ubezpieczeniem członka Izby Architektów.  
2.   Dokument potwierdzający ubezpieczenie musi być waŜny do czasu uzyskania pozwolenia na  
      uŜytkowanie obiektu zrealizowanego na podstawie wykonanej dokumentacji. 
3. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania zapytania, do udzielania 

odpowiedzi (wyjaśnień) na pytania zadawane podczas prowadzonego postępowania przetargowego w 
trybie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zapytania i odpowiedzi 
udzielane będą w formie elektronicznej na adres: 

• Zamawiającego – zp@rewal.pl 
• Wykonawcy - … 

 
§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy; 
c) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
d) Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia umowy. 

 
§ 7 

1. Strony postanawiają, Ŝe wiąŜącą formą odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto umowy za 

kaŜdy dzień zwłoki,   
b) za zwłokę w wykonaniu postanowień określonych § 5 ust 3 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

netto umowy za kaŜdy dzień zwłoki,   
c) za odstąpienie od umowy ze swej winy - w wysokości 20 % wynagrodzenia netto umowy. 

3. W przypadku zaistnienia szkody, jeŜeli kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście poniesionej 
przez Zamawiającego szkody, moŜe on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 
szkody. 

 
 

§ 8 
1. Przedmiot niniejszej umowy jak i koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, na podstawie której projekt 

powstał są chronione prawem autorskim w świetle obowiązującego prawa (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 
904). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do eksploatacji utworu, bez dodatkowego wynagrodzenia dla 
autora, na następujących polach eksploatacji:  
a) zwielokrotniania kaŜdą moŜliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, 

przy uŜyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką 
komputerową lub przy pomocy rzutnika, 

b)  publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji,  
     dla celów promocyjnych Zmawiającego, w środkach masowego przekazu, a takŜe  
     wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej,  
     komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu  
     jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i członków zespołu projektowego. 
e) opracowywaniu utworu, w szczególności jego przeróbek lub adaptacji; kaŜde takie opracowanie 

zostanie powierzone autorowi utworu, o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego i bez dodatkowego wynagrodzenia, 

e)  wykonywaniu robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu, 
 

§ 9 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje   
przy pomocy podwykonawców. 
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§ 10 

1.  Do reprezentowania Wykonawcy upowaŜniony jest …….. . 
2. Do reprezentowania Zamawiającego upowaŜniony jest  …………. 

 
§ 11 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie swojej siedziby, 
rachunku bankowego oraz numerów:  NIP i REGON.  

 
§ 12 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

 
§ 14 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 
terytorialnie dla zamawiającego. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej  ze stron. 
Zamawiający:         Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ……………………………………. 
                    zatwierdził  

18.02.2011 r. 
 
………………………………………… 
               opracował 


