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ZAMAWIAJĄCY  
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 

 ,, Nasz Dom’’ 
                                                                 ul. Lipowa 4,  

   07-300 Ostrów Mazowiecka  
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

 
 
                                                                        na 
 
 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 
samodzielnego budynku mieszkalno-usługowego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym zlokalizowanego 
przy ul. Okrzei 10 wraz w Ostrowi Mazowieckiej z 

przygotowaniem wniosku o wydanie  decyzji oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZATWIERDZAM: Zarząd SM ,, Nasz Dom’’ w Ostrowi Mazowieckiej 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ostrów Mazowiecka, dnia 14.03.2017r. 
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1.ZAMAWIAJĄCY: 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa  
 Lokatorsko-Własnościowa 
  ,, Nasz Dom’’ 
 ul. Lipowa 4,  
 07-300 Ostrów Mazowiecka  
tel. 29 746 20 00 
Fax: 29 746 20 08 
www. http://www.smnaszdom.pl 
e-mail: sekretariat@smnaszdom.pl 
godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
regulaminem przetargów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,, Nasz 
Dom’’ 
2.2. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,, Nasz Dom’’: htt://www.smnaszdom.pl , na 
tablicy ogłoszeń oraz w prasie lokalnej. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
 
3.1.Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie  kompletnej dokumentacji projektowej 
samodzielnego budynku mieszkalno -usługowego, wielorodzinnego z garażem podziemnym 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3.1. Dokumentację należy wykonać w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego koncepcję 
architektoniczno-budowlaną obiektu, opracowaną przez DOM Pracownia Autorska 
Architektury arch. Lucjan Chojnowski 07-409 Ostrołęka ul. Skrzetuskiego 34 & Studio 
Projektowe arch. Adam Radomski, ul. Tamkowa 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka ( powyższa 
koncepcja dostępna jest  na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa ,, Nasz Dom’’: http://www.smnaszdom.pl 
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego przez 
Wykonawcę, który będzie realizowany stosownie do potrzeb, do końca realizacji inwestycji  z 
aktualizacją zbiorczego zestawienia kosztów, po przeprowadzonym przetargu na 
wykonawstwo robót. 
3.4. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania 
przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i 
udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych 
zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także do udzielania 
ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. 
3.5. lokalizacja: 
- obręb geodezyjny Ostrów Mazowiecka, ul. Okrzei, Jagiellońska, Królowej Bony, 
- numery działek 1712/1, 1712/2, 1712/3, 1712/4,  obsługa komunikacyjna działki nr ew.: 

1721/1, 1728/1, 1713/4, 1766, 1781, 1721/4, 1721/3, 1727/21, 1721/2, 

3.6. Charakterystyczne parametry inwestycji: 

Planowana inwestycja to budynek mieszkalno –usługowy, wielorodzinny z garażem 

podziemnym o wysokości 5 kondygnacji naziemnych, oraz zgodnym z obowiązującymi 
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przepisami zagospodarowaniem terenu (place zabaw, parkingi, place postojowe i inne ).  

 

a) powierzchnia terenu objętego inwestycją – 3101,60 m2 

b) powierzchnia zabudowy- 703,30 m2 

c) powierzchnia użytkowa, ogółem – 4135,60 m2 

d) ilość mieszkań- 44,  

e) ilość lokali usługowych -13, 

f) ilość pomieszczeń gospodarczych – 30, 

g) garaż podziemny o powierzchni -710 m2 

h) kubatura ogółem-   1054 ,50 m3 

i) długość elewacji -43,7m; szerokość elewacji bocznej-16,2 m 

j) wysokość budynku w kalenicy do 18,50 m 

k) ilość kondygnacji- 5 naziemnych oraz  garaż podziemny 

Przyjęte rozwiązania architektoniczne i materiałowe powinny uwzględnić rachunek 

efektywność ekonomicznej inwestycji obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku. 

3.7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami w tym ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3.8. Wspólny słownik zamówień CPV: 

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71354000-4 usługi sporządzania map 
71332000-4 geotechniczne usługi inżynieryjne 
71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją  

3.9. Zakres i forma zamówienia: 
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę niżej wymienionych opracowań: 
            (projekty budowlano – wykonawcze należy wykonać w 6- ciu egzemplarzach ) 

• przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych 
do wykonania prac projektowych, 

• projektu zagospodarowania terenu z przyłączami, 
• projekt architektoniczno- budowlany z opiniami i uzgodnieniami, 
• charakterystykę energetyczną budynku, 
• projekt drogowy wraz z lokalizacją zjazdów z opiniami i uzgodnieniami, 
• projekt stałej organizacji ruchu, 
• projekt konstrukcyjny, 
• projekt węzła cieplnego, 
• projekt wod-kan, 
• projekt c.o., 
• projekt c.w.u., 
• projekt wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 
• projekt instalacji elektrycznych  (wewnętrznych i zewnętrznych), 
• projekt teletechniczny, 
• projekt niezbędnych instalacji pożarowych, 
• projekt niezbędnych przyłączy: elektryczne, wod-kan, teletechniczne etc., 
• Dokumentacje geologiczną, 
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• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- 2 egz.  
• przedmiary robót – 2 egz., 
• kosztorysy inwestorskie – 2 egz., 
• wykonanie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
• pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

opracowań projektowych wymaganych przepisami szczegółowymi, koniecznych 
do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie po 
zakończeniu robót budowlanych, wykonanie wszystkich projektów 
wykonawczych wymienionych w pkt. 3.9. SIWZ 

Należy zapewnić możliwość  użytkowania projektowanego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, dotyczy zarówno budynku jak i terenu. Wejście na teren obiektu z 
poziomu dojścia i dojazdu do budynku powinno umożliwić przejazd wózkiem 
inwalidzkim. 
 Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie 
papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 egz.) - część opisowa, rysunki   
w formacie PDF, kosztorysy w formie edytowalnej. 

2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w wykaz opracowań 
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralne 
części przedmiotu odbioru. 
4.Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanego przedmiotu 
umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.  
 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 
Wymagany termin wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę - 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
 
6. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Wykonawca składając swoją ofertę akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji 
zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim 
podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się i zastosowania do wszystkich 
instrukcji, załączników i warunków umowy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie uzyska warunki techniczne, 
ekspertyzy, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. poz. 290 z 2016r.) oraz z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.  nr 120, poz. 1133 ), niezbędne do 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub innych niezbędnych decyzji 
administracyjnych). 
4. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić niniejszą dokumentację projektową w 
wymaganym zakresie z właściwymi organami. 
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5. Do  obowiązku Wykonawcy należy weryfikacja otrzymanych materiałów oraz dokonanie 
wizji w terenie . 
6. W ramach realizacji niniejszego zamówienia (również po terminie wykonania przedmiotu 
umowy), Wykonawca jest zobowiązany dokonać na żądanie Zamawiającego ewentualne 
zmiany w dokumentacji, niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
7. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dokonać na 
żądanie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 2 lata od daty 
wykonania zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba. 
8. Wykonawca zapewnia uczestnictwo pomocowe przy występowaniu Zamawiającego do 
właścicieli sieci oraz w postępowaniu o udziale pozwolenia na budowę. 
9. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany pełnić nadzór autorski nad 
wykonaną dokumentacją w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem – w ilości 10 wizyt na budowie udokumentowanych wpisem 
w dziennik budowy. Powyżej tej liczby, Wykonawca ma obowiązek sprawować nadzór 
autorski za dodatkowym wynagrodzeniem.  
10. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą inwestycji, 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca nie może odmówić wykonania rysunków (opisów) do rozwiązań zamiennych za 
odrębnym wynagrodzeniem ustalonym proporcjonalnie do pracochłonności prac 
projektowych związanych z wprowadzana zmianą. 
11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację opracowanej zgodnie z umową 
dokumentacji projektowej na stronie internetowej http://www.smnaszdom.pl/ 
12. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W 
przypadku wycofywania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o 
wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy - przed 
upływem terminu składania ofert, według takich samych zasad i wymagań jak składana 
oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "WYCOFANIE”. 
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki 
lub uzupełnić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być 
złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio 
oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 
14. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie 
dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 
17. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy. 
Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być powierzony 
podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być 
wskazany w formularzu oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu 
zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej 
realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
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wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 36 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał : 
a) minimum jedną usługę obejmującą swym zakresem wykonanie kompleksowej 
dokumentacji techniczno - projektowej na budowę o powierzchni użytkowej budynku 
minimum 1000 metrów kwadratowych, dla której została wydana decyzja pozwoleniu na 
budowę. tj. budowa, rozbudowa, nadbudowa, remont, przebudowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności 
publicznej. 
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2. Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń. Z treści 
złożonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez 
Wykonawcę wymaganych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny 
spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i 
oświadczeń 
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest 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. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane 
zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków 
prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej 
umowy/porozumienia). 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  warunki spełniają łącznie, 
natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest 
wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania. 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
5.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, 
5.2 Mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
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Przyjmuje się że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, 
5.3 Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, 
5.4 Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców, 
5.5 Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako 
reprezentant pozostałych (liderem), 
5.6 Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 
 
VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Forma dokumentów i oświadczeń: 
 
1. Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z 
oryginałem może być dokonane przez jedną z osób podpisujących ofertę. 
2. Upoważnienie do podpisania oferty oraz potwierdzania dokumentów za zgodność z 
oryginałem w imieniu wykonawcy musi wynikać bezpośrednio z przedstawionych 
dokumentów. Gdy wykonawcę prezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo, posiadające zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. 
3. Oświadczenia oraz pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginałów, lub poświadczone 
notarialnie. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają 
dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
 
1. aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , 
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), 
3. uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
4. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności, 
5. dokumenty stwierdzające, są osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia, 
6. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 36 miesięcy przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik 
 Nr 3) wraz dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie 
(referencje), 
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Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
1.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej: www.smnaszdom.pl (pod ogłoszeniem o niniejszym 
zamówieniu). 
1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa 
w pkt. 1.1., po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ bez rozpoznania. 
2. Oświadczenia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wnioski, odwołania, 
zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz informacje przekazują, pisemnie, drogą mailową, 
lub za pomocą faksu. Przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
pytania, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 
       Osobami uprawnionymi  przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami są 

pracownicy sekcji technicznej tel .(29) 7462008 wew.  51 (Magdalena Przywoźna) 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 10.000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych ).: 

PKO BP S.A O/Ostrów Maz. nr rach.  98-1020-3802-0000-1802-0007-9251 
Bank Spółdzielczy  Ostrów Maz.   nr rach. 91-8923-0008-0000-1456-2000-0009 

Dla ofert  nie wybranych  zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni   roboczych od daty 
wyłonienia zwycięscy. 
Dla wybranej oferty zwrot wadium nastąpi po podpisaniu umowy. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
l. Dokumenty wchodzące w skład oferty: 

 
 Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty: 

a.   Formularz Ofertowy (jak w załączniku)  
b.   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru  
c. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Skarbowego z  tytułu                      
      prowadzenia działalności gospodarczej ,o nie zaleganiu w opłaceniu   podatków do    
      Urzędu  Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS. 
d.  Wykaz prac o podobnym charakterze wykonywanych w ciągu 36-ciu ostatnich miesięcy . 
 
2 Sposób przygotowania oferty  
 
2.l. Oferta powinna być sporządzona  w języku polskim 
2.2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie  
2.3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.            
       Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Dokumenty złożone  
       w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem"                 
       i poświadczone zgodności z oryginałem przez Oferenta. 
2.4. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent. 

W ofercie należy podać koszt i termin wykonania zamówienia  
 
2.5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem: 
 
            
Kompletna dokumentacja projektowa samodzielnego budynku mieszkalno-usługowego 
wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Okrzei 10 wraz z przygotowaniem 

wniosku o wydanie  decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
 
                                  nie otwierać przed 28.03.2017r.  godz. 12.00 

 
UWAGA - za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru 
przesyłki przez Zamawiającego. 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2017r.o godz.1200 w siedzibie Spółdzielni    

Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej           
ul. Lipowa 4 

 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE 
WALUTY OFERTY 
 
1. Podana w ofercie cena ofertowa jest ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w 
określonym terminie i musi obejmować wszelkie koszty, wraz z podatkiem VAT, jakie 
poniesie Wykonawca, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena 
ryczałtowa (W rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) obejmuje wszystkie czynności oraz 
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zakres podany w SIWZ i Wytycznych do projektowania i jest ceną kompletną, jednoznaczną i 
ostateczną. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
SIWZ powinien zaproponowanej cenie ryczałtowej ująć wszelkie niezbędne wydatki, 
pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie z dopełnieniem obowiązków wynikających z 
przepisów prawnych, umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stawka podatku 
VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054.). 
3. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto (zawierającą podatek VAT) za 
wykonanie w całości przedmiotu zamówienia  Cenę ofertową należy podać w walucie 
polskiej PLN, do dwóch miejsc po przecinku. W ofercie należy podać cenę brutto za 
wykonanie całego zamówienia w określonym terminie. Każdy Wykonawca może podać tylko 
jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.  
4.W formularzu Wykonawca poda cenę za nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją w 
zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
projektem –za 11 oraz kolejną wizytę na budowie w przypadku konieczności. 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, 
SPOSÓB OCENY OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i 
nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia. 
2. Kryteria oceny ofert:  

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował będzie się następującym 
kryterium oceny: 

Cena zamówienia: KC =KC1+KC2 
Cena  
KC1 - cena wynagrodzenia wykonawcy objęta ryczałtem-waga …………….95 % 
KC2 - cena za 11-stą  i kolejne wizyty -waga…………………………………5% 
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg 
wzoru: 
                                      Cn 
Liczba zdobytych punktów (KC1)= ----------- x 95 %(max ilość punktów w ocenianej pozycji)  

           Cp  
 

                           Cn 
Liczba zdobytych punktów (KC2)= ----------- x 5 %(max ilość punktów w ocenianej pozycji)  

           Cp  
Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy. 
Cn – cena najniższa brutto oferty z najniższą ceną. 
Cp – cena porównywana brutto kolejnej porównywanej oferty. 
Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, 
tj. taką, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena. 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt. 
 
15. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO SWOBODNEGO WYBORU OFERTY ORAZ 
DO ODSTĄPIENIA OD  PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA  
 
15.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do 

odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia  bez podania przyczyny. 
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15.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu robót. 
16.3. W przypadku odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia Zamawiający zawiadomi 

o tym Wykonawców  biorących  udział w postępowaniu .  
17.4. Wyniki przetargu nie podlegają trybowi odwoławczemu. 
18.5. Wybrany oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od otrzymania  

informacji o wyborze jego oferty. 
19.6. W przypadku uchylania się od podpisania umowy jak w punkcie 18.5.  przez wybranego 

oferenta w  toku  postępowania przetargowego jego wadium  nie podlega zwrotowi         
i przechodzi na rzecz Zamawiającego. 

 
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
 
1. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi na piśmie 
Wykonawcę, którego ofertę wybrano. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
2.1. 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 kryterium 
oceny ofert, 
2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne, 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w pkt. 2.1. na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawić 
umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą wskazanie 
pełnomocnika lub lidera (w przypadku zawiązania przez Wykonawców konsorcjum). 
 
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z 
WYKONAWCĄ  
 
1. Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
na takich warunkach, jak w projekcie umowy. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym 
przez obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę 
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.; 
b) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować a zwłaszcza w 
przypadku wydłużania się toku czynności administracyjnych spowodowanych niezależnymi 
od Wykonawcy działaniami lub brakiem działań organów administracji publicznej (pod 
warunkiem wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o zachodzących trudnościach), 
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c) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia 
umowy w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zamiany ustawowej stawki 
podatku od towarów i usług VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto; 
d) zmianę umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: 
możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie 
wykonawcy, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. 
3. Warunki dokonywania zmian: 
3.1. inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
3.2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 
3.3. forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
5. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne z 
przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego. 
6. W celu podpisania umowy uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana, powinien zgłosić się do siedziby Zamawiającego w terminie podanym w 
zawiadomieniu o wyborze oferty. 
 
 
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
nie jest wymagane 
 
 
Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 –formularz ofertowy  
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 
4. Załącznik nr 4- Informacje na temat  doświadczenia 
5. Załącznik nr 5- Wzór umowy 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY  
  
Przetarg nieograniczony na  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wykonawca: 
Nazwa firmy…………………………………………………………………………………….. 
Adres firmy …………………………………………………………………………………….. 

(kod, miejscowość, ulica) 

Nr telefonu:…………………………e-mail…………………………………………………..... 
Nazwa Banku…………………………………………………………………………………… 
Nr konta bankowego……………………………………………………………………………. 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówień, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, 

Za cenę: 
Netto:…………………………………………………………………………………….... 
Słownie:…………………………………………………………………………………… 
Brutto:…………………………………………………………………………………….... 
Słownie:…………………………………………………………………………………… 
Cena za wizytę na budowie w ramach nadzoru autorskiego powyżej 10 wizyt : 
Netto:…………………………………………………………………………………….... 
Słownie:…………………………………………………………………………………… 
Brutto:…………………………………………………………………………………….... 
Słownie:…………………………………………………………………………………… 
 
Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określonych w warunkach 
przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. Niniejsza oferta jest ważna ………………….. 
3. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez…………………………………………………………………..) 
(nazwa lidera) 

• Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej samodzielnego budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego z 
garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Okrzei 10 wraz w Ostrowi Mazowieckiej 
z przygotowaniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w 
terminie:………………………………………………………………………….. 

    Od daty podpisania umowy. 
 
• Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 
• Przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) 
    Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 
L.p. Nazwa części zamówienia  
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• Akceptujemy przekazany wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
• Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 
• Jesteśmy / nie jesteśmy płatnikiem składek VAT- nasz numer NIP………………. 
• Jesteśmy zarejestrowani w krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarczych nasz numer identyfikacji REGON……………………………... 
 

4. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego 
postępowaniem 

5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 
- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego  
 
 
 
 
 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
 
 
 

…………………………………………… 
                                                                                               (podpis i pieczęć) 

 
Data:……………………………………… 

 
*) niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 
1. Wyrażam chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego, 

przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków  

2. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do 
wykonania prac lub czynności określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  

 
 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
 
 
 

…………………………………………… 
                                                                         (podpis i pieczęć) 

 
Data:……………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ 
UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA  
 
1. Proponowany pracownik do kierowania pracami projektowymi 
 
Imię Nazwisko Rodzaj uprawnień 

  

 
2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
Imię Nazwisko Zakres wykonywanych czynności  Klasyfikacje i uprawnienia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby te posiadają 
wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia ( wraz z dokumentami 
potwierdzającymi przynależności do izby zawodowej). 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
 
 
 

…………………………………………… 
                                                                                                 (podpis i pieczęć) 
 

Data:……………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 - INFORMACJE NA TEMAT DOŚWIADCZENIA  
 
 
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 36 miesięcy przed dniem wszczęci 
postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia. 
 
L.p Opis 

wykonanych 
usług  

Wartość 
wykonanych usług 
(brutto) 

Data wykonania 
zamówienia (zgodnie z 
zawartą umową) 

Odbiorca usługi  

     

     

     

     

 
 
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane z 
należytą starannością (min. 1 referencja zawierająca, co najmniej nazwa zadania, jego 
wartość i okres realizacji, nazwę Zamawiającego/ Inwestora), 

Upełnomocniony przedstawiciel 
 
 
 

…………………………………………… 
                                                                                                   (podpis i pieczęć) 
 

Data:……………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – WZÓR UMOWY  

 
 

UMOWA Nr ……/2017 
o wykonanie prac projektowych 

 
zawarta w dniu …………2017 r. w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy: 

Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej 
ul. Lipowa 4  reprezentowaną przez: 

1. Jerzy Pawluczuk  - Prezes Zarządu 
2. Tadeusz Malec  - Z-ca Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym", 
a  

……………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 
Kompletna dokumentacja projektowa samodzielnego budynku mieszkalno-
usługowego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Ostrowi 
Mazowieckiej przy ul. Okrzei 10 wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie  
decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.                                          

2.  Dokumentacja wykonana zostanie w oparciu o posiadany przez Zamawiającego 
projekt /koncepcję architektoniczno-budowlaną obiektu, opracowany przez DOM-
Pracownia Autorska Architektury arch. Lucjan Chojnowski 07-409 Ostrołęka ul. 
Skrzetuskiego 34 & Studio Projektowe arch. Adam Radomski 07-300 Ostrów 
Mazowiecka ul. Tamkowa 3. 

§ 2 
 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają termin wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na 30.07.2017r. 
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1.1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez zamawiającego wykonanego 
przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony 
umowy.  

2. Termin ustalony w ust.1 wiąże Wykonawcę pod warunkiem: 

1). podpisania umowy z Wykonawcą przez Zamawiającego w terminie do  
31.03.2017r. 

2).  przekazania przez Zamawiającego materiałów niezbędnych Wykonawcy do 
realizacji prac projektowych w terminie określonym w pkt.1).  

3. W przypadku nie spełnienia warunków wymienionych w ust.2, Wykonawca może  
zażądać zmiany terminu podanego w ust.1, a w razie odmowy Zamawiającego, może 
od umowy odstąpić bez skutków przewidzianych w § 8 umowy. 

 

§ 3 
 

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI 
 

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę niżej wymienionych opracowań: 

      (projekty budowlano – wykonawcze należy wykonać w 6- ciu egz.) 
• przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych 

do wykonania prac projektowych, 
• projektu zagospodarowania terenu z przyłączami, 
• projekt architektoniczno- budowlany z opiniami i uzgodnieniami, 
• charakterystykę energetyczną budynku, 
• projekt drogowy wraz z lokalizacją zjazdów z opiniami i uzgodnieniami, 
• projekt stałej organizacji ruchu, 
• projekt konstrukcyjny, 
• projekt węzła cieplnego, 
• projekt wod-kan, 
• projekt c.o., 
• projekt c.w.u., 
• projekt wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 
• projekt instalacji elektrycznych  (wewnętrznych i zewnętrznych), 
• projekt teletechniczny, 
• projekt niezbędnych instalacji pożarowych, 
• projekt niezbędnych przyłączy: elektryczne, wod-kan, teletechniczne etc., 
• Dokumentacje geologiczną, 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- 2 egz.  
• przedmiary robót – 2 egz., 
• kosztorysy inwestorskie – 2 egz., 
• wykonanie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
• pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

opracowań projektowych wymaganych przepisami szczegółowymi, koniecznych 
do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie po 
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zakończeniu robót budowlanych, wykonanie wszystkich projektów 
wykonawczych wymienionych w pkt. 3.9. SIWZ 

Należy zapewnić możliwość  użytkowania projektowanego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, dotyczy zarówno budynku jak i terenu. Wejście na teren obiektu z 
poziomu dojścia i dojazdu do budynku powinno umożliwić przejazd wózkiem 
inwalidzkim. 

       
    2. Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie 
papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD(2 egz.) - część opisowa, rysunki   w 
formacie PDF, kosztorysy w formie edytowalnej. 
    3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w wykaz 
opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
   4. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią 
integralne części przedmiotu odbioru. 
 
 

§ 4 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
określonymi przez Zamawiającego, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi normami i przepisami. 

2. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie uzyska warunki techniczne, 
ekspertyzy, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z ustawy  Prawo Budowlane, niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę (lub innych niezbędnych decyzji administracyjnych). 

3. Wykonawca uzgodni niniejszą dokumentację projektową w wymaganym zakresie z 
właściwymi organami. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja otrzymanych materiałów oraz 
dokonanie wizji w terenie. 

5. W ramach realizacji niniejszego zamówienia (również po terminie wykonania przedmiotu 
umowy), Wykonawca jest zobowiązany dokonać na żądanie Zamawiającego 
ewentualnych zmian w dokumentacji, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

6. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dokonać na 
żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 2 lat od daty 
wykonania zamówienia, o ile zajdzie taka potrzeba. 

7. Wykonawca zapewnia uczestnictwo pomocowe przy występowaniu Zamawiającego do 
właścicieli sieci oraz w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. 

8. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany pełnić nadzór autorski nad 
wykonaną dokumentacją w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem – w ilości do 10 wizyt na budowie. 
Powyżej tej liczby, Wykonawca ma obowiązek sprawować nadzór autorski za 
dodatkowym wynagrodzeniem ……………… zł/wizytę. 

9. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą inwestycji, 
możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
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projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca nie może odmówić wykonania rysunków (opisów) do rozwiązań zamiennych 
za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym proporcjonalnie do pracochłonności prac 
projektowych związanych z wprowadzaną zmianą. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację opracowanej zgodnie z umową 
dokumentacji projektowej na stronie internetowej http://www.smnaszdom.pl/ 

 

§ 5 
 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w trybie 
przetargu ofertą, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą 
brutto…………………… zł (słownie: …….. złotych). 

3. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wykonanie pełnego zakresu i formy dokumentacji 
opisanych w §3 jak również całości obowiązków ciążących na Wykonawcy, 
wyszczególnionych w §4 , w tym: opłaty, koszty zatwierdzenia, uzgodnienia 
dokumentacji i opinii innych organów, niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu 
umowy, nadzoru autorskiego oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 
umowy. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają 
Wykonawcę. 

5. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się rachunkiem/fakturą za wykonane prace po 
ich protokolarnym bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego w dwóch transzach: 

 I transza (80% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust.2) -  będzie 
realizowana w ciągu 21 dni od daty  doręczenia prawidłowo wystawionego 
rachunku/faktury wraz z protokołem końcowym przekazania dokumentacji 
technicznej przygotowanej do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

   II transza (20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust.2) – będzie 
realizowana w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego 
rachunku/faktury wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

6. Należności wynikające z rachunku Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w złożonym rachunku/fakturze. 

       § 6 
 

WADY DOKUMENTACJI 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanej inwestycji. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji 
niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji, w tym techniczno-budowlanymi                               
i obowiązującymi normami. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady dokumentacji zgłaszane przez organy wydające 
decyzję o pozwoleniu na budowę. 

4. Zamawiający o wadach w dokumentacji niezwłocznie pisemnie zawiadamia Wykonawcę. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na własny koszt w możliwie najkrótszym 
terminie, nie dłużej jednak niż 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia. 

6. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust. 5, Zamawiający 
będzie miał prawo dokonać usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby 
trzecie po uprzednim powiadomieniu i bez utraty praw wynikających z rękojmi. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich, zawinionych przez niego wad 
dokumentacji, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji inwestycji. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji 
powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu 
widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 

 

§ 7 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego. 

2) gdy Wykonawca: 
a) nie rozpoczął prac projektowych i nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z zapisów §4 umowy 
b) nie dotrzymał terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust.1, 
c) nie wykonał przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku opisanym w §2 ust.3.  
 

§ 8 
 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach i 

wysokościach: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy -  0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania 
przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 20% kwoty wynagrodzenia wynikającego z 
umowy, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu wezwania 
do ich usunięcia, nie więcej jednak niż 20% kwoty wynagrodzenia wynikającej z 
umowy, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem sytuacji o której mowa 
w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Za nie zapłacone a wykonane prace wynikające z umowy 
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wykonawcy przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone proporcjonalnie do ich 
pracochłonności w całości zadania. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań objętych umową powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną 
bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody. 

5. Kary umowne mogą być według uznania Zamawiającego: 
a) potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bądź, 
b) płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

 
§ 9 

 
ZMIANY UMOWY 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
 

§ 10 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających                 
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. 

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy          
dla Zamawiającego. 

 
 
 
 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY 


