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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 
 

 
 Tryb postępowania:      przetarg nieograniczony    
 Rodzaj zamówienia:     usługi 
 Podstawa:                     ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień        
                                      publicznych   (tekst jednolity- Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655)    
                                           
  

 

Temat zamówienia:     

                           OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO 

                MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 

 

 
 
  Zatwierdził:                                                                                                 Burmistrz 
                                                                                                         /-/   Arkadiusz Wichniak
                               
 
 
   

Szklarska Poręba,  17 marca  2008 r. 
 

 

 

                    Miasto  
Szklarska Poręba  

 

                
 

 
                         adres     58 - 580 Szklarska Poręba  
                                                     ul. M. Buczka  2 
 
                          tel.  :  +48  ( 075 )  75  47 700 , 
                         fax:     +48  ( 075 )  75  47 724 
                         http://   www.szklarskaporeba.pl  
                         e-mail:  sekretariat@szklarskaporeba.pl 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  zawiera:           
 
 
 
 

 
l.p. Oznaczenie 

Części 
 

Nazwa Części 

 
1. 

 
Część I 

 
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 

 
2. 

 
Część II 

 
Projekt umowy   
 

 
3. 

 
Część III 

 
Opis przedmiotu zamówienia  
 
   -  szczegółowa specyfikacja techniczna  
 

   -  protokół przekazania prac projektowych 
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CZĘŚĆ I .  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW   (IDW) 
 
Spis treści:  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego.   …………………………………………………………………..4 
2. Oznaczenie Wykonawcy.           ………………………………………………………………… ..4 
3. Tryb udzielania zamówienia.      …………………………………………………………………. 4 
4. Opis przedmiotu zamówienia.    …………………………………………………………………..4 
5.      Zamówienie częściowe               …………………………………………………………………..5 
6.      Zamówienie dodatkowe i  uzupelniające…………………………………………………….…….5 
7.      Informacja o ofercie wariantowej…………………… ………………………………………........5 
8.      Termin wykonania zamówienia…………………………………………………………………....5 
9.      Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzajace spełnianie 
         warunków udziału w postępowaniu ………………………………………………………………6 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.......................................................  7 
11. Wadium .......................................................................................................................................... 8 
12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia    
         publicznego. ................................................................................................................................... 8 
13. Opis sposobu przygotowania oferty. .............................................................................................. 8 
14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ ........................................................................................... 10 
15. Zebranie Wykonawców. ............................................................................................................... 11 
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. ..................................................... 11 
17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. ..................................................................................... 11 
18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. ........................................................................................ 11 
19. Miejsce i termin otwarcia ofert..................................................................................................... 12 
20. Tryb otwarcia ofert ....................................................................................................................... 12 
21. Zwrot oferty bez otwierania.......................................................................................................... 12 
22. Termin związania ofertą ............................................................................................................... 12 
23. Opis sposobu obliczenia ceny....................................................................................................... 12 
24. Kryteria oceny ofert...................................................................................................................... 13 
25. Oferta z rażąco niską ceną. ........................................................................................................... 14 
26. Uzupełnienie oferty i wezwanie do złożenia wyjaśnień oświadczeń i dokumentów.................. 14 
27. Tryb oceny ofert. .......................................................................................................................... 14 
28. Wykluczenie Wykonawcy. ........................................................................................................... 15 
29. Odrzucenie oferty ......................................................................................................................... 15 
30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania .............................................................. 15 
31.    Zobowiązania wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne…….16 
32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. . 16 
33. Unieważnienie postępowania ....................................................................................................... 16 
34. Środki ochrony prawnej................................................................................................................ 17 
35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. .................................................. 17 
36. Podwykonawstwo. ........................................................................................................................ 17 
37. Załączniki do niniejszej IDW. ...................................................................................................... 17 
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1.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Miasto Szklarska Poręba , w  imieniu  którego działa Burmistrz  Miasta , z siedzibą  w  Szklarskiej 
Porębie  (kod 58 - 580 ) ,  przy  ul. M. Buczka  2 , posiadający :   NIP 611- 020- 39- 25 ,  telefon   075 /   
75  47  700 , faks  075/ 75 47 724, stronę internetową  www.szklarskaporeba.pl,  i zwany w dalszej części 
„Zamawiającym”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 
29.01.2004.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2007.223.1655)  postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość  nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty  133 000  euro  . 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2.         OZNACZENIE WYKONAWCY 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3.         TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie  usługi , prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z  29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), w dalszej części 
niniejszej SIWZ zwanej u.p.z.p. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  
 

        Opracowanie studium komunikacyjnego miasta Szklarska Poręba. 
 
Opracowanie stanowić ma  dokument określający rozwój komunikacyjny właściwy do zaspakajania 
prognozowanych potrzeb miasta , przy czym jego podstawowym celem jest : 
 

- określenie rozwiązań zmierzających do ograniczenia ruchu kołowego, a w szczególności  ruchu   
transportu ciężkiego przez miasto Szklarska Poręba,  

 

- odciążenie od ruchu samochodowego terenu Dolnej Stacji Wyciągu.  
 
Studium komunikacyjne swoim zasięgiem obejmować będzie obszar 7542 ha w granicach 
administracyjnych miasta  Szklarska Poręba , przy czym z tego obszar zurbanizowany stanowi około 
2500 ha  oraz musi  uwzględnić nowoprojektową obwodnicę  poza obszarami zurbanizowanymi w 
granicach trzech gmin : Piechowice, Stara Kamienica i Szklarska Poręba. 
 
Wspólny słownik zamówień wg kodu  CPV :      
 74.14.21.20-3    -  usługi projektowe, inne niż w zakresie robót budowlanych 
 

4.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  , warunki wykonania oraz warunki odbioru ujęte zostały 
w  Części  III . Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
 
4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres opracowania wynikający ze Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej, przepisów prawa i wiedzy technicznej - bez względu na trudności i 
nieprzewidziane okoliczności , jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.  
 
Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz 
wszelkich dokumentów z tym związanych.  
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W sytuacji, kiedy wykonawca wygrał przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości oferty w świetle 
zobowiązań wykonawcy określonych powyżej nie będą rozpatrywane. 
 

Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5.         ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
6.         ZAMÓWIENIA DODATKOWE  I/LUB  UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Zamawiający przewiduje zamówienie dodatkowe i/lub uzupełniające w sytuacji konieczności 
wprowadzenia zmian nie zawinionych przez Zamawiającego lub wykonawcę , warunkujących osiągnięcie 
zamierzonych efektów  i/lub  w przypadku powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia.  
 
Przy zaistnieniu  w/w okoliczności- wybranemu wykonawcy  w drodze niniejszego postępowania może 
być udzielone zamówienie dodatkowe i/lub uzupełniające   o wartości nie większej niż  50% wartości 
zamówienia podstawowego i w okresie do 3 lat od udzielenia tego zamówienia.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
7.     INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. oferty przewidującej odmienny niż 
określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania 
_____________________________________________________________________________________ 
 
8.          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 
Faza Wyszczególnienie Zakres Termin 

 
 

 
Etap I 

 

 
Prace wstępne     
 

 
zakres uszczegółowiony w 
Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej  w  Części  III 
 

 
do   
01 września  2008 r.     

Etap II Opracowanie koncepcji rozwoju 
układu komunikacyjnego Miasta 
dla stanu  prognozowanego 
i perspektywicznego 
 

 
jak wyżej 

 
do   
15 października 2008 r.     

Etap III Opracowanie wniosków, syntezy i 
prace wykończeniowe 
 

jak wyżej do   
28 grudnia  2008 r.    

Etap IV Opracowanie wersji projektu 
Studium Komunikacyjnego 
 – do akceptacji 
 
Opracowanie ostatecznej wersji 
projektu Studium 
Komunikacyjnego 
 – z ewentualnym wprowadzeniem 
zmian  
 
 

  
do   
28 grudnia  2008 r.    

 

_____________________________________________________________________________________ 
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9.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu: 
 

9.1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  
9.1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  
  
W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki :  
 
a)  wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia projektanta wiodącego 
posiadającego co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania , które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  
 
b) wykonać w okresie ostatnich  trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno Studium lub Koncepcję 
komunikacyjną dla miasta tranzytowego lub turystycznego o minimalnej  liczbie stałych mieszkańców: 7 
tysięcy            ( -10%) i minimalnej liczbie  przyjezdnych w skali roku:  50 tysięcy (-10%)  lub o aktualnej 
( wg stanu na 31.12.2007r.) minimalnej  liczbie mieszkańców 50 tysięcy (-10%)  oraz co najmniej jedno 
Studium wykonalności dla rozwiązań układu komunikacyjnego miasta .  
 
9.1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  
 
9.1.4.  nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.  
 

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty:  
 
ad. 9.1.1. 
 
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert . 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich.  
 
ad. 9.1.2.  
 
a) - wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru  
stanowiącego integralny załącznik nr 3 do niniejszej IDW, oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które 
będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia w tym dokumenty poświadczające 
posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych i aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia 
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 
Wykonawca może wykazać kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie załączając do Oferty 
proponowany przez Zamawiającego wzór CV według wzoru stanowiącego załącznik 3.1 do niniejszej IDW.  
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b) - wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadającym  swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców sporządzony według wzoru stanowiącego 
integralny załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z  dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały 
wykonane należycie.  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i 
doświadczenie .  
 
ad. 9.1.4. 
 
 - oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego integralny załącznik nr 2 do niniejszej IDW,  o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu . 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców w/w dokument może być złożony przez każdego z wykonawców składających ofertę 
wspólną albo może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez 
pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
 

9.2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  19 maja 2006 r.  (Dz. U. Nr 87, 
poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w 
jakich te dokumenty mogą być składane, to : 
   
9.2.1. - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej w pkt. ad. 9.1.1., składa dokument lub 
dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że:   
 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
 
9.2.2 Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski , 
sporządzonym lub poświadczonym przez wykonawcę. 
9.3.  Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana systemem jedynkowym 
wg zasady    spełnia / nie spełnia.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
10.         WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9. niniejszej IDW.  
Ponadto, tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Zaleca się , aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  
Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty. 
 
10.2.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
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10.3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć formę 
prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu, przed podpisaniem umowy o 
niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 
zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
- określenie celu gospodarczego, 
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia  
       i rękojmi za wady, 
- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców  
       ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), 
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków  
      do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady, 
- określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego, 
- określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum, 
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
11.         WADIUM 
 
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
12.        WALUTA , W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA  ZWIĄZANE                     

Z REALIZACJĄ  NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
13.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
13.1. Wymagania podstawowe: 
 
a) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
 
b) wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako wykonawca lub współwykonawca , 
 
c) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 
 
d) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 
 

       W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta musi być  
       podpisana albo przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo przez osoby upoważnione do  
       reprezentacji każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
 
e) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty.  
 

      Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub  potwierdzoną „zgodność z 
oryginałem”-  przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny  wykonawcę - kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione, 

 
f) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i 

dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie ,  
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g) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby, 
 
h) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 

przez nich plany, projekty, rysunki, modele, oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają 
zwrotowi przez Zamawiającego, 

 
i) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem 

treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p., 
 
j) wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.  

z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297 §1; „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia 
publicznego, przedkłada podrobiony dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”. 

 
13.2.  Forma oferty. 
 
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. 
 

       Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
sporządzonym  lub poświadczonym przez wykonawcę, 

 
b) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW                

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie, 
 
c) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu, 
 
d) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,  
 
e) pożądane jest , aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

 

Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o 
firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

 
f) oferta nie może zawierać żadnych poprawek lub zmian do uprzednio wpisanej treści , 

 
g) dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem ” kopii. „Zgodność z oryginałem” 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa , 

 
h) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
13.3.  Zawartość oferty. 
 
Kompletna oferta musi zawierać: 
 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW  
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b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW , 
 
c) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, wraz z informacjami nt. kwalifikacji 

zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej IDW , 
 

d) Wzór Curriculum Vitae - załącznik nr 3.1 do niniejszej IDW , 
 
e) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej 

IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług , 
 
f) Wycena za opracowanie studium - załącznik nr 5 do niniejszej IDW , 
 
g) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej , 

 
h) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -  dokument  
      ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego , 
 
i) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9.  niniejszej IDW. 
 
Pożądane przez Zamawiającego, jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 
 
13.4.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
          nieuczciwej konkurencji.  
 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert  
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
14.         WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 
 
14.1.  Wyjaśnianie treści SIWZ. 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania 
ofert.  
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wraz z treścią zapytania wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ oraz udostępni te informacje na własnej stronie internetowej.  
Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 
 
14.2.  Zmiany w treści SIWZ. 
 
14.2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą 
SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej. 
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Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału 
w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla 
Wykonawców. 
 
14.2.2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ.  
 

Przedłużając termin składania ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 
u.p.z.p. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 
wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępni tę informację na własnej stronie 
internetowej. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
15.         ZEBRANIE WYKONAWCÓW 
 
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców  w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.   
_____________________________________________________________________________________ 
 
16.         OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Lidia Skrzypińska ,  przy czym  
dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest  faks i forma pisemna. 
 

Wszystkie przekazywane oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu  
 (075) 75 47 724 wymagają potwierdzenia przez stronę otrzymującą ( adresata).  
 

Brak potwierdzenia należy traktować  jako nieskuteczne dotarcie informacji do adresata.  
____________________________________________________________________________________ 
    

17.         MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 
17.1. - Ofertę spiętą lub zszytą  w jeden dokument , w zamkniętej w sposób trwały kopercie , oznaczonej 
hasłem  „Studium komunikacyjne ” należy wnieść do siedziby Zamawiającego  -  Urząd Miasta  
Szklarska Poręba , 58-580  Szklarska Poręba,  ul. M. Buczka 2 – Biuro przyjęć interesantów (parter)     
lub   za pośrednictwem  np.  operatora publicznego , w nieprzekraczalnym terminie: 
 

 
do dnia 

  

  
         01 kwietnia 2008 r. 

 
do godz.  

 
8 : 15  

    
Decyduje data wniesienia do Zamawiającego.   
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
18.         ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 
 
18.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 
ofert. 
 
 

18.2. Wycofanie złożonej oferty. 
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez  
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  
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Zamawiający, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia ,oddaje ofertę upoważnionemu 
przedstawicielowi wykonawcy. 
 

W przypadku, kiedy nie można w sposób jednoznaczny ,bez  otwarcia oferty, zidentyfikować jej 
właściciela – zwrot oferty następuje dopiero na sesji jawnej, po otwarciu wszystkich, pozostałych  ofert  .   
_____________________________________________________________________________________ 
 
19.         MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego  - Urząd Miasta Szklarska Poręba , ul. M. Buczka 2 
 – sala konferencyjna -parter 
 

 
w dniu 

 

 
01 kwietnia  2008 r. 

 
o godz.  

 
08  : 30 

_____________________________________________________________________________________ 
 
20.         TRYB OTWARCIA OFERT  
 
20.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
20.2.  W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
 
a)   nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b) informacje dotyczące ceny i terminu realizacji  zawarte w Formularzu Oferty.   
 
Informacje dotyczące warunków płatności oraz zobowiązań wykonawcy z tytułu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady fizyczne Zamawiający określił w sposób jednakowy dla    wszystkich 
wykonawców w SIWZ . 
 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 
 
20.3.  Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 20.1. i  20.2.    
_____________________________________________________________________________________ 
 
21.          ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA 
 
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania , po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
22.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
22.1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
22.2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
23.         OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
23.1. Cenę  oferty należy obliczyć na podstawie Części III. Opisu przedmiotu zamówienia – Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna, wypełniając  Wycenę za opracowanie  stanowiącą załącznik nr 5 .  
Tak wyliczona cenę należy wpisać do Formularza oferty - załącznik nr 1. 
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23.2. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Niedopuszczalne jest samodzielne wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zapisach  Wyceny za 
opracowanie studium . 
 
23.3. W cenie należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu  
zamówienia . 
 
23.4. Cena netto jest stała ( nie ulega zmianie) na czas trwania umowy. Cena brutto, tj. cena netto 
powiększoną o należny podatek od towarów i usług –Vat , może się zmienić tylko w przypadku 
urzędowej zmiany stawki podatku Vat.  
Stawkę podatku Vat należy określić zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity Dz.U. 2004.54.535) 
 
23.5. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę zagranicznego, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w nim ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami ( podatek Vat uiszcza Zamawiający zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
24.       KRYTERIA OCENY OFERT 

 
24.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
 

a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
   postępowania , 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

24.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 
 

 
Lp Kryterium Znaczenie  procentowe kryterium 

  
1. 

 
 Cena brutto   ( C )  
  

 [podana w ofercie i wyrażona w PLN ] 
 

 
100%   =  100 punktów 

 

  
 
24.3.  Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), który(rzy) 
przedstawi(ą)  najkorzystniejszą ofertę to znaczy ofertę  z najniższą ceną brutto za realizację zamówienia. 
Przez cenę brutto należy rozumieć cenę netto powiekszoną o należny podatek od towarów i usług (Vat). 
Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów. 
Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:         P  =  ( C min  /  C of.ocen.   ) x 100% ,  
gdzie: 
                  P           -     ilość otrzymanych punktów w jedyneym kryterium , jakim jest cena brutto 
                       C min          -      najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert 
                 C of.ocen.  -     cena brutto podana w ocenianej ofercie. 
 
24.4.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
24.5. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 u.p.z.p. , uwzględniając 
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek .   
Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.  
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Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane 
przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.    

 
24.6.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie brutto , Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
24.7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
24.8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,  jeżeli zostały złożone 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie brutto. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
25.          OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ           

 
25.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
 
25.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
 
25.3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
 

a) wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień      lub  
 

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
26.       UZUPEŁNIENIE OFERTY I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ OŚWIADCZEŃ       

I  DOKUMENTÓW  
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym 
terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.5 ust.1 u.p.z.p., lub którzy złozyli 
dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1, zawierajace błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba , że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
27.          TRYB OCENY OFERT  
 
27.1.  Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
 
a) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz , z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

 
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 

obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 
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27.2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
  
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów i oświadczeń, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 
u.p.z.p. 
 
27.3.  Sprawdzanie wiarygodności ofert 
 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji, 
 
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p., 

 
c) przedstawienie przez wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
28.          WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 
28.1. Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 
 
28.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
29.           ODRZUCENIE OFERTY 
 
29.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   
 
29.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
____________________________________________________________________________________ 
 
30.          WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 
30.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ. 
 
30.2.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
30.3.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) siedziby i adresy 
wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierajacym punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny.  
 
30.4.  Wykonawcy,  którego ofertę wybrano, zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 
  
30.5.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w BZP na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiajacego- w miejscu publicznie dostępnym. 
_____________________________________________________________________________________ 
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31.         ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI JAKOŚCI I                        

RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i 
rękojmi przez okres jednego (1)  roku , licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
32.    INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY                    

W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA  
 
32.1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

 
a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
c)    jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej,  
d) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie, 
   e)   jest zawarta na okres wskazany w SIWZ   

a) jest nieważna:  
-  jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

      -  w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 
 

32.2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy.  
Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została za 
najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 IDW. 
 
32.3.  Wykonawcy posiadający formę organizacyjno-prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w 
przypadku,  gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego 
wykonawcy, zobowiązani będą złożyć przed podpisaniem umowy, uchwałę wspólników wyrażającą 
zgodę na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wysokości 
przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego albo  umowę spółki – w przypadku gdy 
umowa spółki wyłącza stosowanie art. 230 ustawy –Kodeks spółek handlowych . 
 
32.4.  Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w SIWZ  - Część  II . Projekt Umowy. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
33.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
 
33.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.. 
 
33.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomia równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 

b) złozyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert   
 
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. 
________________________________________________________________________________ 
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34.                ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
34.1.     Informacje ogólne. 
 
34.1.1.   Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany art. 179 i n., z zastrzeżeniem art. 4 a. ust.1 
u.p.z.p. 
 
34.1.2. Środkiem ochrony prawnej, o którym mowa w pkt. 34.1 niniejszej IDW  jest  protest. 
 
34.1.3.  Środek ochrony prawnej, przysługuje: 

a) wykonawcom 
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p. 
c) organizacjom zrzeszającym wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 u.p.z.p.   

 
34.2.     Protest. 
 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania 
przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny 
protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.   
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
35.       SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
wykonawcy przekazują faxem, w języku polskim. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Forma pisemna jest dopuszczalna zawsze chyba, że zachodzą wyjątki 
przewidziane w u.p.z.p. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których mowa powyżej 
uważa się za wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on 
zapoznać się z ich treścią. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni 
wolnych od pracy), w godzinach od 8:00-15:00 
_____________________________________________________________________________________ 
 
36.      PODWYKONAWSTWO 
 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  
Wskazania niniejszego należy dokonać w  Formularzu Oferty. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
37.      ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ   IDW  
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
lp. oznaczenie załącznika 

 
nazwa załącznika 

 
1. 

 
Załącznik nr 1 
 

 
Wzór Formularza Oferty 

 
2. 

 
Załącznik nr 2 
 

 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
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3. 

 
 
Załącznik nr 3 

 
 
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności 
 

 
4. 

 
Załącznik nr 3.1 

 
Wzór CV 
 

 
5. 

 
Załącznik nr 4 

 
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  
 

 
6. 

 
Załącznik nr 5 

 
Wycena za opracowanie Studium komunikacyjnego 
 

 
 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie  do treści  niniejszej IDW.  
 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów, wynikające ze 
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 1  – Wzór Formularza Oferty  
  

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTYY    
 

DLA  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  pn. 
 

OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO 
                MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 

 
                 

1. ZAMAWIAJĄCY:         Miasto Szklarska Poręba , w  imieniu  którego działa Burmistrz  Miasta ,               
                                              z siedzibą  w  Szklarskiej Porębie  (kod 58 - 580 ) ,  przy  ul. M. Buczka  2                     
                                                                                                                    
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) NIP REGON adres(y) wykonawcy(ów) 
  

 
 

   

  
 
 

   

 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
imię i nazwisko  
adres do wysyłania wszelkiej 
korespondencji  pomiedzy 
Zamawiajacym a Wykonawca : 

 

nr telefonu  
nr faksu  
adres e-mail  
 
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i    
zastrzeżeń, 

2) zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, dokonałem wizji lokalnej i nie wnoszę żadnych uwag 
i zastrzeżeń, 

3) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej modyfikacji,  

4) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi  
                      
                  netto (bez VAT)                                        …………....................................  PLN, 

(słownie: ............................................................................................................................PLN),  
plus należny podatek VAT w wysokości     ……..................................................... PLN, 
(słownie: ............................................................................................................................PLN),  
 

       co czyni łącznie      cenę brutto (z VAT)           …………....................................  PLN , 
(słownie: ............................................................................................................................PLN),  

 
-  zgodnie ze złożoną wyceną . 
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5)    zobowiązuję się wykonać zakres rzeczowy zamówienia w terminie: 
 

          rozpoczęcie I etapu :  …………………………………. 
 

                zakończenie IV etapu :  ……………………………….   
 
                       w  tym: 
 

lp. Wyszczególnienie zakres rzeczowy 
etapu 

termin 
rozpoczęcia  

termin 
zakończenia 

1.  
ETAP I      
Prace wstępne     
 

  

2. ETAP II 
Opracowanie koncepcji rozwoju układu 
komunikacyjnego Miasta dla stanu  
prognozowanego 
i perspektywicznego 
 

  

3. ETAP III 
Opracowanie wniosków, syntezy i prace 
wykończeniowe 
 

  

4. ETAP IV 
Opracowanie wersji projektu Studium 
Komunikacyjnego 
 – do akceptacji 
 
Opracowanie ostatecznej wersji projektu Studium 
Komunikacyjnego 
 – z ewentualnym wprowadzeniem zmian  
 

 
 
 
 
 
 
 
zakres 
uszczegółowiony 
w Szczegółowej 
Specyfikacji 
Technicznej  w  
Części  III 
 

  

 
 
6) na wykonany przedmiot umowy udzielam(my)     ……   miesięcy okresu gwarancji jakości oraz 

rękojmi za wady fizyczne, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, 

7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Projekt Umowy - Części II . SIWZ 
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  Umowę zobowiązuję(emy)  się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego  
10) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia,*  
11) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę 

konsorcjum, lub inną równoważną umowę, zgodną z treścią SIWZ, * 
12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca lub Współwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 

złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 
13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z 2007 -Dz.U. Nr 223, poz. 1655), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:* 

strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 
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14) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: * 

 
 

 
 
 
5. Podpis(y): 
 
 

lp. nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

miejscowość  
i  data 

 
1. 

 
 
 
 
 
 

    

 
2. 

 
 
 
 
 
 

    

 
*   niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lp.         nazwa części 
 

nazwa podwykonawcy 
              ( jeżeli jest znana na tym etapie) 
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Wykaz załączników do oferty: 
 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .............................................................. str ...... 
 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ............................................................................... str ..... 

 
3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w 

ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
......................................................................................................................................................................................... str ....* 

 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego................................................................................................................. str .....* 

 
5. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dokumenty o których mowa w punkcie 9.2. IDW................................... str ..... * 
 
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami nt. kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
.......................................................................................................................................................................................... str ...... 

 
7. CV .................................................................................................................................................................................... str...... 
 
8. Stosowne uprawnienia budowlane ....................................................................................................................................str .... 
 
9. Aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa………str...... 
  
10.   Wykaz wykonanych usług ............................................................................................................................................... str ...... 
 
11.   Dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi  zostały wykonane należycie ....................................................... ..... str ...... 

 
12.    Wycena za opracowanie Studium.............................................................................................................................. ......str ...... 
 
13.   Inne, wcześniej nie wymienione załaczniki wg uznania wykoanwcy   …………………………………………… ….. str ….. 
 
 
 

 
 

 
                                                                 *  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.   
 
 

OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO 
                MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 

 
                                  

 
ZAMAWIAJĄCY:      Miasto Szklarska Poręba , w  imieniu  którego działa Burmistrz  Miasta ,               
                                     z siedzibą  w  Szklarskiej Porębie  (kod 58 - 580 ) ,  przy  ul. M. Buczka  2       
 
WYKONAWCA: 
 
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) adres(y) wykonawcy(ów) 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E: 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1do 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. -Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ): 

 
1- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. j.w. 
 

2- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem 

 

3-   posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje(my) potencjałem technicznym i     
      osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia 
 

4-  znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego       
      Zamówienia 
 

5- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie 
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  

 
 
PODPIS(Y): 
 

lp. nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

imię i nazwisko osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów)  

miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3 –  Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami nt. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nich czynności. 

 
 

OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO 
                MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:     Miasto Szklarska Poręba , w  imieniu  którego działa Burmistrz  Miasta ,               
                                              z siedzibą  w  Szklarskiej Porębie  (kod 58 - 580 ) ,  przy  ul. M. Buczka  2       
 
WYKONAWCA: 
 
 

O Ś W I A D C Z A M (Y),  Ż E:  
 
zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 
 
l.p. 
 

imię i nazwisko zakres wykonywanych czynności kwalifikacje zawodowe* 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

  
 

  

  
 

  

 
* Wykonawca może wykazać kwalifikacje zawodowe załączając proponowany przez Zamawiającego wzór CV     
   (załącznik 3.1 do IDW 
 
 
PODPIS(Y): 

 
 

l
p 

nazwa(y) wykonawcy(ów) imię i nazwisko osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów)  

miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3.1 – wzór  CURRICULUM VITAE 
 
Proponowane stanowisko:   

1. Nazwisko:    

2. Imię:        

3. Adres (tel./fax/e-mail):      

4. Wykształcenie:  

  
Szkoła/Uczelnia:  
Data: 
od (miesiąc/rok) 
do (miesiąc/rok) 

 

Uzyskany tytuł:  
 
 

5. Aktualne zatrudnienie: (nazwa firmy):     

6. Lata doświadczenia zawodowego:  

7. Posiadane uprawnienia:    

8. Doświadczenie zawodowe: 

 
Okres: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  
Nazwa firmy:  
Stanowisko:  
Zakres pracy:  

 
Okres: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  
Nazwa firmy:  
Stanowisko:  
Zakres pracy:  

 
Okres: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  
Nazwa firmy:  
Stanowisko:  
Zakres pracy:  

 

 

Podpis:............................................................................................................................. 
(osoba lub osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

 

Data: ............................... 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych usług  
  
 

OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO 
                MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 

 
ZAMAWIAJĄCY :           Miasto Szklarska Poręba , w  imieniu  którego działa Burmistrz  Miasta ,               

 z siedzibą  w  Szklarskiej Porębie  (kod 58 - 580 ) ,  przy  ul. M. Buczka  2      :      
 
 
WYKONAWCA: 
 
Poniżej przedkładam (my)  
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 
w okresie ostatnich  trzech  lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie 

 
O ŚW I A D C Z A M (Y),  ŻE:  

 
wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi : 
 
 

data wykonania usługi lp. przedmiot i  rodzaj 
usługi- OPIS  

 

wartość 
usługi  

w tys. PLN 
(netto) początek 

data  
[ dzień-

miesiąc-rok ]

zakończenie 
data  

[ dzień-miesiac-
rok ] 

odbiorca usługi: 
 

zamawiający  
(nazwa, adres  ) 

nazwa wykonawcy  
 

(jeżeli zadanie było 
realizowane przy udziale 

konsorcjantów lub 
podwykonawcy) 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

 
uwaga –  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie usług wskazanych powyżej w tabeli.   
Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należyte wykonanie usługi skutkuje nie uznaniem jej przez 
Zamawiającego. 
 

 
PODPIS(Y): 

 

lp. nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

imię i nazwisko osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów)  

miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 5 –  Wycena usługi  pn. 
 

 
OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO 

                MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:     Miasto Szklarska Poręba , w  imieniu  którego działa Burmistrz  Miasta ,               
                                              z siedzibą  w  Szklarskiej Porębie  (kod 58 - 580 ) ,  przy  ul. M. Buczka  2     
 
WYKONAWCA: 
 
Poniżej przedkładam (my) wycenę prac związanych z opracowaniem Studium komunikacyjnego 
miasta Szklarska Poręba , których uszczegółowienie zawarte jest w Części III. Opisu przedmiotu 
zamówienia - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   :                                   
   
wyszczególnienie cena netto należny podatek 

od towarów i usług  
          (Vat) 

 cena brutto 

 
ETAP I  
Prace wstępne 
 

   

ETAP II 
Opracowanie koncepcji rozwoju układu 
komunikacyjnego Miasta dla stanu  prognozowanego 
i perspektywicznego 
 

   

ETAP III 
Opracowanie wniosków, syntezy i prace 
wykończeniowe 
 

   

ETAP IV 
Opracowanie wersji projektu Studium 
Komunikacyjnego 
 – do akceptacji 
                                                                                                                             
 
Opracowanie ostatecznej wersji projektu Studium 
Komunikacyjnego 
 – z ewentualnym wprowadzeniem zmian  
 

 
 
 
______________ 

 
 
 
_______________ 

 
 
 
_______________

                                                    
                                                                    SUMA:  
 

   

 
 
PODPIS(Y): 

 
 
 

l
p 

nazwa(y) wykonawcy(ów) imię i nazwisko osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów)  

miejscowość  
i  data 

   
 
 

   

   
 

   


