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Rozdz. I. WPROWADZENIE 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z 
późn. zm.), zw. dalej ustawą Pzp; 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231); 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1692); 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1735). 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp, a w sprawach nieuregulowanych jej 
przepisami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku, poz. 121) 

5. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie 
WI/148. Wykonawcy powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wyżej 
wskazane oznaczenie. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 
 
Rozdz. II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W 
przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, stosownie do 
art. 36b ust. 1, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty nazwy (firmy 
podwykonawstwa) jak również określenia zakresu podwykonawstwa.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia prowadzone 
będą wyłącznie w złotych polskich. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem przewidzianych 
w ustawie Pzp. 

10. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania następujących zmian w umowie (zgodnie z §12 
projektu umowy): 
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1) zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy w postaci pisemnej zgody, 

2) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie 
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej wykonaniu 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

4) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, nazwy Wykonawcy, osób reprezentujących firmę – 
na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego, 

5) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na 
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego, 

6) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - 
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 

Rozdz. III. ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Iwonicz-Zdrój 
Ul. Aleja Słoneczna 28 
38-440 Iwonicz-Zdrój  

tel. 13 435 02 12 
faks 13 43 502 12 wew. 126 

e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl 

adres strony internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.bip.iwonicz-zdroj.pl 

Rozdz. IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207.000 euro. 

Rozdz. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku 
przedszkola gminnego w  miejscowości Iwonicz. 

2. Przy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku 
przedszkola  gminnego  w  Iwoniczu Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) Uzyskania niezbędnych podkładów mapowych do celów projektowych w skali 1:500 dla pełnego 
zakresu prac projektowych (Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji podkładów 
mapowych), 

2) Uzyskania na własny koszt zakupu wypisów z rejestru gruntów, 

3) Uzyskania opinii geologicznej jeżeli zaistnieje taka potrzeba 

4) Opracowania  projektu  budowlanego:  

a) Projekty budowlane opracowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz innymi 
przepisami szczególnymi obowiązującymi w zakresie zamówienia, obejmujących wszystkie 
branże wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w 5 egzemplarzach + 
wersja elektroniczna.   
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b) Projekty wykonawcze opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w 5 
egzemplarzach + wersja elektroniczna. 

c) Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót opracowane zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), w 2 
egzemplarzach + wersja elektroniczna 

d) Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) opracowane na podstawie kosztorysów inwestorskich  
w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna 

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane  zgodnie z zakresem 
określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zm.), w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna. 

f) Audyt  energetyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami w 3 egzemplarzach + wersja 
elektroniczna. 

g) Dokumentację będącą przedmiotem umowy Wykonawca wykona dla Zamawiającego w 
wersji elektronicznej w postaci plików pdf, doc. oraz w wersji edytowalnej w części 
graficznej np. pliki z rozszerzeniem dgn, dwg, kosztorysy z rozszerzeniem ath, pgf 

h) Wszystkie dokumenty przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej należy 
rozmieścić na płycie w sposób czytelny i w kolejności jak w wersji papierowej 

5) Sporządzenie wniosków i uzyskanie niezbędnych dokumentów, w tym wymaganych decyzji np. 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych i uzgodnień poszczególnych administratorów sieci, uzgodnień, badań, 
raportów oraz innych dokumentów celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
(zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę), 

6) Uzyskania  pozwolenia  na  budowę (zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę). 

7) Pełnienia nadzoru autorskiego. 

3. Inne informacje mające wpływ na określenie wartości zamówienia: 

1) Na  terenie  inwestycji  nie  występuje obszar  Natura 2000. 

2) Włączenie projektowanych kolektorów deszczowych nastąpi do istniejących kolektorów – 
włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej nastąpi do istniejącej sieci 
wodociągowej. 

3) Obszar  terenu działki nie  figuruje  w  rejestrze  zabytków, ani  w  ewidencji  zabytków. 

4) Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych urządzeń bądź materiałów. 
Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń może  odbywać  się  za pomocą 
parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, wykonawca zobowiązany jest do 
podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń. 

5) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed 
przygotowaniem oferty każdy wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót 
budowlanych oraz powinien zdobyć konieczne informacje, które mogą być niezbędne do 
przygotowania oferty; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjętych w projekcie materiałów, wybranej 
technologii, oraz uzgodnienia branżowego opracowanego projektu przez Gminę Iwonicz-Zdrój. 
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4. Integralną cześć opisu przedmiotu zamówienia stanowią: Program Funkcjonalno-Użytkowy, tj. 
Załącznik nr 8 do SIWZ oraz postanowienia Projektu umowy, tj. Załącznika nr 7 do SIWZ w 
zakresie nie ujętym opisem niniejszego Rozdziału. 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 74222000-1 – usługi  
projektowania  architektonicznego; 74232000-4 – usługi  inżynieryjne  w  zakresie  projektowania; 
74252000-0 – architektoniczne  usługi  zagospodarowania  terenu. 

Rozdz. VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie realizowane będzie przez okres do 3 miesięcy liczony od daty udzielenia zamówienia 
(zawarcia umowy).  

 

Rozdz. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

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

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za 
spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże się należytym 
wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług na wartość 
nie mniejszą niż 10.000 zł brutto każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto każda), 
polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku 
użyteczności publicznej, gdzie za budynek użyteczności publicznej rozumieć należy: budynek 
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i 
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w 
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia 
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony 
do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny (rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co 
najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia 
budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn zm.), lub 
zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 
20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa lub urbanistów (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.), zwane dalej 
„uprawnieniami budowlanymi”, w zakresie projektowania w specjalności: 
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a) architektonicznej,  

b) konstrukcyjno-budowlanej,  

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych; 

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w poszczególnych branżach. tzn. 
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia wykaże, że np. dysponuje 1 osobą, która posiada uprawnienia do 
projektowania  w zakresie każdej z ww. specjalności. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków 
udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. 

5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których istnieje brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24  ustawy Pzp.  

6) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
"spełnia-nie spełnia" poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą 
oświadczenia i dokumenty, potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 
ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp). 

Rozdz. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU                           
W POSTĘPOWANIU   

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp stosownie do postanowień jej art. 44, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą 
Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 
2 do SIWZ oraz przedłożenia: 

1) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 

UWAGA: 

Za główne usługi rozumieć należy usługi spełniające wymagania, o których mowa w Rozdz. 
VII ust. 2 pkt 2. 

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez 
Wykonawcę według wzoru określonego w Załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami 
tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek 
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łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu 
Zamawiający wymaga w szczególności: 

1) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby 
uprawnione do reprezentacji tego podmiotu (np. poprzez dołączenie do zobowiązania 
aktualnego dokumentu rejestrowego);  

2) określenia zakresu dostępnych Uczestnikowi konkursu zasobów innego podmiotu, 

3) wskazania sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

4) określenia charakteru stosunku, jaki będzie łączył Uczestnika konkursu z innym podmiotem,  

5) podania zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda 
przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Aktualność dokumentów jw.. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający 
żąda przedłożenia wraz z ofertą: 

1) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),  

albo 

2) informacji o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 

8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 
ust. 2 ustawy Pzp, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika  
Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

9. Forma dokumentów składanych przez Wykonawcę: 

 7



Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148                     

1) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty, kopie 
dokumentu/ów, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z 
ORYGINAŁEM” i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

2) W formie oryginału należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie (załącznik nr 2), o którym mowa w ust. 1; 

b) Wykaz usług (załącznik nr 5), o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

c) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b; 

d) Wykaz osób (załącznik nr 6), o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-5; 

f) Oświadczenie (załącznik nr 3), o którym mowa w ust. 3 pkt 1; 

g) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o braku 
przynależności do grupy kapitałowe (załącznik nr 4)j, o których mowa w ust 7 pkt 1-2; 

3) W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy można przedstawić następujące dokumenty: 

a) Poświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a; 

b) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2; 

c) Dokumenty rejestrowe podmiotu trzeciego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 

10. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (załącznik nr 2); Wykaz usług, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1 (załącznik nr 5); Wykaz osób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (załącznik nr 6) składane są 
przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub 
reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy albo łącznie przez wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1; Lista podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej/ Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o których mowa w ust 7 
pkt 1-2; dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – składa każdy z Wykonawców; 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

Rozdz. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                    
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,                              
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                                       
Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, stosownie do art. 27 ustawy 
Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną: 

1) pisemnie – na adres: ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

2) faksem – na numer: 13 43 502 12 wew. 126; 

3) drogą elektroniczną – na adres: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl  

z zastrzeżeniem, że w przypadku dokumentów składanych w zw. z art. 24b, art. 26 ust. 2d, 2 i 4, 
art. 87 ust. 1, ust. 2 pkt 3 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszczalna jest tylko forma pisemna. 
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2. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest wskazać adres do korespondencji, numer faksu jak 
również adres e-mailowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 

3. Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer 
referencyjny postępowania (WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148). 

4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową 
lub elektroniczną, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy lub numer faksu podany przez 
Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
przekazanego pisma. 

6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

1) sprawy merytoryczne: Robert Niemczyk, tel. 13 43 502 12 wew. 124; 

2) sprawy proceduralne: Dariusz Zajdel, e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

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

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

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej: 

www.bip.iwonicz-zdroj.pl  

11. Wyjaśnienia telefoniczne nie są wiążące. 

12. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców. 

Rozdz. X. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

Rozdz. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie od dnia, w którym wyznaczono termin składania 
ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Rozdz. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                    
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, a w szczególności by 
treść oferty odpowiadała treści SIWZ.  
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2. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w więcej niż 
jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. 

4. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki stanowiące integralną 
część SIWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych formularzy z zastrzeżeniem dokonywania 
jakichkolwiek zmian merytorycznych w stosunku do wzorów.  

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) z 
zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie oferta spełniać będzie 
następujące wymagania: 

1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie – podpisy i parafy stawia na niej Wykonawca/ Pełnomocnik 
upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy; 

3) Wykonawca/ Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia sporządzona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy, z podpisami upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać w szczególności:  

a) w przypadku konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, oznaczenie 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy/ 
Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców;  

b) w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, wskazanie 
pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez 
wszystkich wspólników spółki cywilnej);  

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/ Pełnomocnikiem. 

6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub 
nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana. Każda strona oferty, która nie wymaga opatrzenia podpisem, powinna być 
parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby 
uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być 
złożone w formie oryginału lub kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8. Na ofertę składają się: 

1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile nie prawo do reprezentowania 
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 

3) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ.  

9. Wykonawca wskazuje w ofercie zakres zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom jak 
również nazwy (firmy podwykonawców).  

10. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i mogą zostać udostępnione od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 
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2003 r. nr 153 , poz. 1503  z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione.  

11. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Zaleca się, 
aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej (wewnętrznej) kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa.  

12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 

13. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie 
treści wskazanych ofert; 

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione; 

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób 
udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanego Wykonawcę. 

2. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
(osób) podpisującej ofertę. 

3. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie). 
Zaleca się, aby kopertę zaadresować i opisać wg poniższego wzoru: 

WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148 
 
Gmina Iwonicz-Zdrój 
Ul. Aleja Słoneczna 28 
38-440 Iwonicz-Zdrój  

Oferta w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji 
projektowej do zadania WI/148 – Przebudowa budynku  przedszkola gminnego w  
miejscowości Iwonicz nie otwierać przed 05 marca 2014 r. godz. 12:30. 

Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy 
(oraz nr telefonu i faksu), aby ewentualnie złożone po terminie oferty mogły zostać zwrócone 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, ze uczyni 
to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymagają formy pisemnej. 
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy 
opatrzyć adnotacją „ZMIANA”.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Rozdz. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Składanie ofert:  

1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres:  Urząd Gminy w Iwonicz-
Zdroju, Ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Biuro Obsługi Mieszkańca 

2) Termin składania ofert upływa z dniem 05.03.2014 r. o godz. 12:00. Ofertę złożoną po terminie 
zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Otwarcie ofert: 
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1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2014 r. o godz. 12:30. w siedzibie 
Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Iwonicz-Zdroju, Ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-
Zdrój, pokój nr 203 

2) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców lub osób 
upoważnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta nazwy (firmy) i 
adresy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich 
zaproponowane.  

4) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 
Wykonawcom wyłącznie na ich pisemny wniosek. 

Rozdz. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z 
założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on 
uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. 

2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ; należy 
uwzględnić między innymi koszt map geodezyjnych opiniodawczych i do celów projektowych, 
wykonanie niezbędnych badań, raportów i ekspertyz, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji oraz 
ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy;  

3. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek 
VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku zastosowania stawki 
obniżonej lub zwolnionej należy podać podstawę prawną. 

4. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie. 

5. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako 
obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania. 

6. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować 
kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. 

7. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią zapłatę za prace 
wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę 
wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, 
zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ i Projekcie umowy. Mając na uwadze powyższe, 
kwota winna zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z 
koniecznością wykonania całości prac projektowych objętych Umową. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

Rozdz. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na 
podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: najniższa cena (w rozumieniu wartość brutto 
zamówienia czyli wartość brutto umowy), gdzie punkty wyliczane są wg następującego 
wzoru: 

 

 12



Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148                     

B

MIN
O C

C
C  · 100 pkt   

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu 

                      CB – zaproponowana cena oferty badanej 

 

2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który: 

1) spełni wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz ustawie Pzp; 

2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 

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; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w  ust. 4 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

Rozdz. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) została złożona tylko jedna oferta; 

2) w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy. 

3. Jeżeli wybranym Wykonawcą są Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

5. Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna 
również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy na zawarcie umowy w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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Rozdz. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  
UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdz. XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 

patrz: Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 

Rozdz. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Ze względu na wartość przedmiotowego postępowania, która jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 

1)  opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3)  odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym  za  pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

7. Odwołanie  wobec  treści   ogłoszenia   o   zamówieniu, a,   także   wobec   postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej 

Rozdz. XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
 

załącznik nr 1 – Formularz oferty; 
załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
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załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o braku   
przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej; 
załącznik nr 5 – Wykaz usług; 
załącznik nr 6 – Wykaz osób; 
załącznik nr 7 – Projekt umowy. 
Załącznik nr 8 – Program Funkcjonalno-Użytkowy z wypisem i wyrysem z MPZP. 



Załącznik nr 1  

Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148 
 

                                                

....................................................... 
 (miejscowość i data) 

 O F E R T A 
 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 

207.000 euro na  

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania WI/148 – 
Przebudowa budynku  przedszkola gminnego w  miejscowości Iwonicz 

 
Oznaczenie Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy (firma)1: 
…………………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby głównej Wykonawcy: ……………………………………………………….…………………………. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania, jeżeli Wykonawcą jest osoba/osoby fizyczna/e …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………oraz PESEL  …………………………… 

Telefon: ……………………………..……….……………  

Faks: …………………………..….………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………..………………………………….………….. 

NIP ………………………….……………....................…  

REGON ……………………………………………….…… 

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w tym do podpisania umowy) – wymienić wszystkie 
zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym 

………………………………………………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, proponujemy wykonanie zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWIZ za cenę 
umowną (ryczałtową) w wysokości: 

Wartość netto:  ......................... zł 

słownie złotych (netto): ...................................................................................................................................... 

Kwota podatku VAT: ........................ zł 

słownie złotych: .................................................................................................................................................      

Wartość brutto:  ......................... zł  (cena ofertowa) 

słownie złotych (brutto): .................................................................................................................................... 

 
 

 

 
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) należy 
wskazać nazwy firmy wszystkich Wykonawców/ uczestników Konsorcjum 
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Oświadczamy, że: 

1) Cena ofertowa  uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego, o których mowa w 
SIWZ; 

2) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia; 

3) Zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

5) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków. 

6) Zamówienie wykonamy2: 

a) Osobiście …………………………. 

b) Przy współudziale podwykonawców……….. 

W przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. b) – należy wypełnić poniższą tabelę 

 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

podwykonawcy Zakres podwykonawstwa 

   
   
   
   

 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

- …………………………………………………………………………………………………………………….; 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….; 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….; 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

.......................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do występowania                                                  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy 

2 Zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
 



Załącznik nr 2  
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....................................................... 
....................................................... pieczęć Wykonawcy (nazwa, adres) 

 
(miejscowość i data) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, przedmiotem którego jest Opracowanie dokumentacji projektowej do 

zadania WI/148 – Przebudowa budynku  przedszkola gminnego w  miejscowości Iwonicz, 

stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 powołanej wyżej ustawy dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

a określone szczegółowo w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

....................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do występowania 

w obrocie prawnym reprezentowania wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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....................................................... 
....................................................... pieczęć Wykonawcy (nazwa, adres) 

(miejscowość i data) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku podstaw do wykluczenia 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania 

WI/148 – Przebudowa budynku  przedszkola gminnego w  miejscowości Iwonicz, że nie istnieją 

podstawy do wykluczenia naszego podmiotu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 
zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 



wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa  
skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 
 
 
 
 

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

(podpis osoby uprawnionej do występowania  
w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy 

 i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 

 
 

 



Załącznik nr 4 
Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148 

 
 

 
 

....................................................... ....................................................... 
(miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy (nazwa, adres) 

 

 

INFORMACJA WYKONAWCY  
o przynależności/ braku przynależności do grupy 

kapitałowej 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, przedmiotem którego jest Opracowanie dokumentacji projektowej do 

zadania WI/148 – Przebudowa budynku  przedszkola gminnego w  miejscowości Iwonicz, 

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informujemy, że podmiot, który 

reprezentujemy1: 

 

należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych  

nie należy do żadnej grupy kapitałowej 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 2 

 

Lp. Nazwa i dokładny adres podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej 

  

  

  

  

  

 

                                                 
1 Zaznaczyć odpowiedni kwadrat  znakiem  X 
2 Dotyczy wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca potwierdzi przynależność do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 

....................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do występowania 

w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 



Załącznik nr 5 
Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148 

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

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy) (miejscowość i data) 

W Y K A Z 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania 
WI/148 – Przebudowa budynku  przedszkola gminnego w  miejscowości Iwonicz 

Data wykonania 
zamówienia (termin 

realizacji 
dzień/miesiąc/rok) 

Lp. 

Wartość brutto 
przedmiotu 
zamówienia 

(umowy) 

Określenie przedmiotu 

od do 

Podmiot na rzecz 
którego usługa 

została wykonana 
(nazwa, adres) 

1 

 
 
 
 
 

 

  

 

2 

 
 
 
 

 

  

 

     
W przypadku niewystarczającej ilości wierszy – sporządzić wykaz wg powyższego wzoru 
 
 
 
W załączeniu ................. dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. 
 

UWAGA I:  

Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 
wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług na wartość nie mniejszą niż 10.000 zł brutto 
każda, polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności publicznej, gdzie za 
budynek użyteczności publicznej rozumieć należy: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny 
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny 
(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

UWAGA II:  

Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie i, o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1. 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie zostały wcześniej Wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 

....................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do występowania 

w obrocie prawny,  reprezentowania wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 



Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148 
 

Załącznik nr 6 

 
 

Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia 
 

....................................................... ....................................................... 
pieczęć Wykonawcy (nazwa, adres) (miejscowość i data) 

1. Oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby: 

L.p. Imię i nazwisko 

Zakres wykonywanych 
czynności w realizacji 

zamówienia 
(funkcja) 

Kwalifikacje zawodowe: 
rodzaj uprawnień (specjalność), 

data wydania uprawnień 

Informacja  
    o podstawie 

dysponowania osobą 1 

 
 Projektant – branża 

architektoniczna 
 

 

 
 Projektant – branża 

konstrukcyjno-budowlana 
 

 

 
 Projektant – branża 

sanitarna 
 

 

 
 Projektant – branża 

elektryczna 
 

 

 
2. Oświadczam, że wymienione wyżej osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.  Opracowanie 
dokumentacji projektowej do zadania WI/148 – Przebudowa budynku  przedszkola gminnego w  miejscowości Iwonicz 
posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w SIWZ. 

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

(podpis osoby uprawnionej do występowania 
 w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

                                                 
1 Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (tj. należy określić stosunek prawny np. 
potencjał własny – umowa o pracę, umowa zlecenie,  albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp.). W przypadku, gdy Wykonawca korzystać 
będzie z potencjału podmiotu trzeciego  zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował wymienionymi osobami przez okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów. Zakres i treść zobowiązania uregulowana została w SIWZ 
(Rozdz. VIII ust. 2 pkt 1-5) 
 



Załącznik nr 7 

Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148 

Umowa nr ……………….. PROJEKT 

opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedszkola 
gminnego w  miejscowości Iwonicz 

 
zawarta w dniu …………… 2014 r. w Iwoniczu-Zdroju pomiędzy 
Gminą Iwonicz-Zdrój, ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, zwaną dalej 
„Zamawiającym” reprezentowanym przez 

Pawła Pernala – Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój przy kontrasygnacie 
Wiesława Turka – Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój 
a 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „Wykonawcą" reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

W wyniku wyboru oferty stosowanie do przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej 
treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe polegające na 
„Opracowaniu dokumentacji projektowej do zadania WI/148 – Przebudowa budynku  

przedszkola gminnego w  miejscowości Iwonicz”. 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) Uzyskania na własny koszt niezbędnych podkładów mapowych do celów projektowych w 
skali 1:500 dla pełnego zakresu prac projektowych (Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji podkładów mapowych), 

2) Uzyskania na własny koszt zakupu wypisów z rejestru gruntów, 

3) Uzyskania na własny koszt niezbędnych wyników badań geologicznych wraz z 
opracowaniem  dokumentacji  geotechnicznej, 

4) Opracowania  projektu  budowlanego: 

a) Projekty budowlane opracowane zgodnie z  przepisami Prawem Budowlanym oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz 
innymi przepisami szczególnymi obowiązującymi w zakresie zamówienia, 
obejmujących wszystkie branże wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji 
robót w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna,  

b) Projekty wykonawcze opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w 5 
egzemplarzach + wersja elektroniczna, 

c) Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót opracowane zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

str. 1 
 



Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 
1389), w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna 

d) Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) opracowane na podstawie kosztorysów 
inwestorskich  w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna 

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane  zgodnie z zakresem 
określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), w 3 egzemplarzach + wersja 
elektroniczna. 

f) Dodatkowe  egzemplarze  dokumentacji  Wykonawca  wykona  za  dodatkowym  
wynagrodzeniem ustalonym  z  Zamawiającym, zapewniającym  pokrycie  kosztów 
plotowania, drukowania  i  składania  egzemplarzy  dokumentacji  projektowej. 

g) Dokumentację będącą przedmiotem umowy Wykonawca wykona dla Zamawiającego w 
wersji elektronicznej w postaci plików pdf, doc. oraz w wersji edytowalnej w części 
graficznej np. pliki z rozszerzeniem dgn, dwg, kosztorysy z rozszerzeniem ath, pgf. 

h) Sporządzenie wniosków i uzyskanie niezbędnych dokumentów, w tym wymaganych decyzji 
np. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych i uzgodnień poszczególnych administratorów sieci, 
uzgodnień, badań, raportów oraz innych dokumentów celem uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę (zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę), 

i) Uzyskania  pozwolenia  na  budowę (zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę). 

j) Nadzór  autorski. 

2. Wykonawca obowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz oświadcza, że zostaną wydane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. 

3. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie i formie wymaganym ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późniejszymi 
zmianami), służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlano-
montażowych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

4. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Udostępnienie dokumentów i danych związanych z wykonaniem prac projektowych, 
będących w jego posiadaniu, mogących mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz 
na poprawienie ich jakości, 

2) Podpisanie oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

5. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z ramienia wykonawcy działa Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Kosztorysy inwestorskie na stronie tytułowej mają zawierać: - cenę netto, podatek od towarów i 
usług i cenę brutto, datę sporządzenia. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z: 

1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) programem funkcjonalno-użytkowym, 
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3) złożoną ofertą ( załącznik do umowy) 
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stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy między innymi takie jak mapy do 
celów opiniodawczych, projektowych, warunki przebudowy przyłączenia do kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, uzgodnienia, opinie, wypisy 
i wyrysy, niezbędne decyzje, operaty, Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny 
koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji z Zamawiającym w 
celu akceptacji przez Zamawiającego proponowanych rozwiązań w zakresie przedmiotu 
zamówienia. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie spisany protokół będący podstawą do 
prowadzenia dalszych prac projektowych. Przeprowadzenie konsultacji powinno nastąpić z 
inicjatywy projektanta. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i propozycji ze strony Zamawiającego na 
każdym etapie opracowywania przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się także do pełnienia nadzoru 
autorskiego nad inwestycją. 

Nadzór autorski pełniony będzie w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w 
następującym zakresie: 

1) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad ich zgodnością z projektem, jakością 
wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych rozwiązań 
projektowych oraz obowiązującego prawa oraz norm i normatywów,  

2) uzupełniania szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy/ wykonawcom robót 
budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych, 

3) uzgadnia się tryby i priorytety dokonywania wyjaśnień : 

a) telefonicznie, 

b) pocztą  elektroniczną, 

c) pobyt na budowie – po wyczerpaniu bądź nieskuteczności wymienionych w pkt. a) i b)  
powyżej, 

4) uzgadniania z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. W prostych przypadkach projektant uzgodni zmiany w ciągu 
trzech dni roboczych, w bardziej złożonych, wymagających np. obliczeń konstrukcyjnych, 
zmiany zostaną uzgodnione w ciągu siedmiu dni roboczych. 

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 
budowlanych za zgodą Wykonawcy nadzoru autorskiego winny być udokumentowane 
przez: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 
informacją jaki element dokumentacji zastępują, 

5) za nadzór autorski obejmujący uzgadniane zmiany w projekcie i wykonywanie rozwiązań 
zamiennych Wykonawcy przysługuje osobne wynagrodzenie zgodne z postanowieniami 
np. „Środowiskowych zasad wycen prac projektowych Izby Projektowania Budowlanego w 
Warszawie”, lub ustalone obustronnie przez strony w toku uzgodnień. 
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6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z 
częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak minimum 4 razy w miesiącu, przy 
czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o konieczności stawienia się na budowę z 
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minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku ujawnienia wad projektowych na 
każde żądanie Zamawiającego. 

7) Za dodatkowe wizyty na budowie ponad ustaloną ilość miesięcznie strony ustalą osobne 
wynagrodzenie na podstawie oddzielnej umowy. 

8) Wykonanie czynności nadzoru autorskiego zostanie odnotowane w dzienniku budowy, 
protokole nadzoru autorskiego lub w innej potwierdzonej przez Zamawiającego formie. 
Dokumenty te będą podstawą do rozliczenia nadzoru autorskiego. 

9) uczestnictwa w odbiorze Inwestycji, 

10) Wykonawca będzie udzielać stosownych i koniecznych wyjaśnień dotyczących 
dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego w formie pisemnej (np. 
faxem, e-mailem), 

2. Wykonywanie Umowy w zakresie objętym treścią ust. 1 powyżej za wyjątkiem pkt. 9) i 10), 
Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez 
Zamawiającego umowy na realizację Inwestycji z wykonawcą. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zawarciu umowy, o której mowa w pkt.2 w  
poprzedzającym  terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy. 

§ 4 

1. Ustala się następujące terminy realizacji prac projektowych: 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. 

2) Termin zakończenia przedmiotu umowy do 3 miesięcy od podpisania niniejszej umowy. 

2. Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót do dnia  
przekazania inwestycji do eksploatacji.  

3. Jako termin zakończenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmuje protokolarne 
przekazanie w siedzibie Zamawiającego, przedmiotu umowy, opracowanego zgodnie z § 1 
wraz z decyzją pozwolenia na budowę. 

4. Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis dokumentacji 
oraz pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z umową i 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
polskimi normami i że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć w tym, że są 
wystarczające do przeprowadzenia procedury przetargowej na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz do wykonania robót budowlano - 
montażowych. 

5. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część prac projektowych. 

6. Termin wykonania prac objętych niniejszą umową, może ulec zmianie o okres uzgodniony 
pomiędzy stronami, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych lub 
zamiennych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnego terminu umowy. 

7. Wykonawca zgłasza na piśmie w siedzibie Zamawiającego gotowość przystąpienia do odbioru 
przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty 
zgłoszenia ich przez Wykonawcę.  

9. Termin odbioru prac przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni roboczych. 

10. Zamawiający może przerwać czynności odbiorcze lub odmówić odbioru przedmiotu umowy z 
uwagi na jego niekompletne lub wadliwe wykonanie. 
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11. Fakt odmowy odbioru, przyczynę odmowy oraz ewentualne ustalenia co do sposobu usunięcia 
wad, naniesienia poprawek i uzupełnień spisuje się w protokole, który podpisują obie strony. 
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12. Koszty usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień ponosi Wykonawca. 

13. W przypadku nie usunięcia wad zgłoszonych w trybie przewidzianym umową Zamawiający 
usunie wady na koszt własny i kosztem obciąży Wykonawcę dokonując potrącenia z faktury 
końcowej. 

14. Przy odbiorze prac projektowych Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ich 
jakości, ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania 
uzupełnień bądź poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które 
mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji zadania, jakość prac, opóźnienie planowanej daty 
zakończenia prac oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 
zapobiegających zagrożeniom. 

16. Zawarte zapisy w § 4 dotyczą każdego zakresu prac projektowych określonych  § 1. 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca do wykonania umowy użyje materiałów i urządzeń własnych. 

3. Wykonawca ma prawo powierzyć częściowe wykonanie prac projektowych innej osobie 
(osobom), stosownie do zakresu branżowego. W takim przypadku odpowiada on wobec 
Zamawiającego za jej (ich) działanie (-a) i zaniechanie (-a) jak za własne. Projekty 
wykonawcze-branżowe muszą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w danej 
branży. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca 
zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonywanych przez te podmioty i 
ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji 
projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Do kierowania pracami projektowymi wyznacza się .................................................. 

2. Ze strony Wykonawcy nadzór autorski będzie pełnił zespół autorski wszystkich branż, a 
koordynatorem nadzoru będzie: 

………………………………………kontakt telefoniczny……………………………….. 

3. W przypadku niemożności pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę wymienioną w ust. 2 
niniejszego paragrafu, Wykonawca powierzy te czynności za upoważnieniem pisemnym 
innemu projektantowi o odpowiednich kwalifikacjach. 

4. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych będzie mgr 
inż. Robert Niemczyk, telefon (13) 43 502 12 wew. 124. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej 
dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy, 
zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające 
na jego zlecenie („prawa autorskie”). 
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2. Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w wyniku 
wykonania niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów 
odbioru i przekazania, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 
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3. Przejście praw autorskich o których mowa w ust. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, 

2) reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez 
dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk 
oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w internecie i w innej sieci 
komputerowej, 

5) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, 

6) postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego 
projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z 
powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przeniesienie praw autorskich o których mowa powyżej nie jest ograniczone ani czasowo ani 
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych 
Państw. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących 
przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów 
potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej 
przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana 
część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i 
samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie. 

6. Wynagrodzenie o którym mowa w § 8, stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej dla Gminy Iwonicz-Zdrój. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w 
stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem 
takich roszczeń. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla 
interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację projektu. 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
........................... zł (cena z oferty) (słownie: ………..................................), w tym podatek VAT 
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .......................................... 

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 
umowy. 

3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna 
być adresowana do: Gmina Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, NIP: 684-235-69-47. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za datę 
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność. 

Błędnie wystawiona faktura VAT, brak protokołu odbioru końcowego lub brak innych 
wymaganych dokumentów spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności 
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.  

6. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 
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§ 9 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych. 

1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

2) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 
15% wartości przedmiotu umowy, 

3) Za opóźnienie w wykonaniu zadania w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot 
umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty terminu końcowego. 

4) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,8% 
wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

5) Z tytułu wystąpienia w przedmiocie umowy wad stałych 5% wynagrodzenia za przedmiot 
umowy. 

2. W wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony 
mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości z wystawianej 
przez Wykonawcę faktury końcowej. W przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar 
umownych nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu 
czynności nadzoru autorskiego w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu 
do terminów wskazanych w umowie lub uzgodnionych przez strony.  

5. Wysokość kar umownych za wykonanie prac projektowych nie może przekroczyć 30 % 
wartości umowy. 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o 
zmianie. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca mimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac 
zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

2) suma kar umownych rozliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 9 ust. 
5 przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejsza umową. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy w wysokości 
proporcjonalnej do wykonanego zakresu. 

§ 11 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prac projektowych zmniejszających ich wartość lub 
użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem 
terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na 
podstawie prac projektowych będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
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2. Data zakończenia czynności odbioru jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych 
umową. 

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych 
po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek 
opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1 
jeżeli reklamował wady dokumentacji przed upływem tego terminu. 

5. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi niezwłocznie po ich 
ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadań przez 
wykonawcę robót budowlanych. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 
Zamawiającego do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich 
usunięcia osobie trzeciej, a koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej pokryje Wykonawca. 

7. Wady dokumentacji projektowej skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy 
w dokumentacji itp.) będą obciążały Wykonawcę, który zapłaci Zamawiającemu w całości za 
udokumentowane nakłady i koszty z tego tytułu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów jakie Zamawiający poniósł 
w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jeżeli przerwy te 
powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych. 

§ 12 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

2. Nieważna jest zmiana postanowień Umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień 
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, chyba że konieczność tych zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian 
w treści oferty Wykonawcy. 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego 
lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody, 

2) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub 
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej 
wykonaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

4) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, nazwy Wykonawcy, osób reprezentujących 
firmę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

5) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na 
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego, 

6) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 

str. 8 

5. Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania prac projektowych w wypadku, gdy 
Zamawiający rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy prac lub też, gdy w związku z 
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nieterminową zapłatą przez Zamawiającego faktury niemożliwe stało się wykonanie prac w 
uzgodnionym terminie. 

6. W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o 
okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy. 

4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

5.  Umowa obowiązuje wraz z wymienionymi załącznikami: 

1) oferta. 

2) formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

3) program funkcjonalno-użytkowy. 

§ 14 

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

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
 
 
NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ DO ZADANIA WI/148 – 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  PRZEDSZKOLA 
GMINNEGO W  MIEJSCOWOŚCI IWONICZ 

 
 
ADRES OBIEKTU:   38-440  IWONICZ-ZDRÓJ 

UL. DŁUGA  52 
DZ. NR  EWID. 5349 
 

 
NAZWA I KOD  CPV : grupa  robót: 

74200000-1  - usługi  doradcze  dotyczące  architektury, 
inżynierii, budowy  i  podobne 
 

klasa  robót: 
74220000-7  - usługi  architektoniczne  i  podobne 
 

kategoria  robót: 
74222000-1  - usługi  projektowania  architektonicznego 
74232000-4  - usługi  inżynieryjne  w  zakresie  
projektowania 
74252000-0  - architektoniczne  usługi  
zagospodarowania  terenu 

 
 
ZAMAWIAJĄCY :   GMINA  IWONICZ-ZDRÓJ 

AL. SŁONECZNA  28 
38-440  IWONICZ-ZDRÓJ 

 
 
 
 
Opracowanie: mgr inż. Robert  Niemczyk 
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Iwonicz-Zdrój, styczeń  2014 r. 

1.  Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia 

Zamówienie  „Przebudowa  przedszkola  w  miejscowości  Iwonicz”  przy  ul.  Długa 52”  
obejmuje  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  opisem  
przedmiotu  zamówienia, uzyskanie  niezbędnych  decyzji, opinii  i  pozwoleń  na  budowę  
(zgłoszenia  robót nie  wymagających  pozwolenia na  budowę). W  ramach  przedmiotowego  
zadania  Wykonawca  winien  opracować  projekt  budowlany  w  zakresie  niezbędnym  do  
utrzymania  dotychczasowej  funkcji  przedszkola  z  jednoczesnym  dostosowaniem  do  
obowiązujących  przepisów, w  szczególności  przeciwpożarowych  i  technologii  kuchni  
oraz  podniesieni  bezpieczeństwa  i  komfortu  użytkowania  oraz  estetyki  budynku. 
 

2.  Charakterystyczne  parametry  określające  zakres  robót  budowlanych 
 

-  remont  kuchni  i  zaplecza  wraz  z  nową  technologią  w  tym  m.in. wymiana  instalacji  
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, siłowej, wentylacji  mechanicznej  z  
możliwością  wykorzystania  istniejącego  wyposażenia  technologicznego 
-  przebudowa  instalacji  elektrycznej, oświetleniowej  we  wszystkich  pomieszczeniach 
-  przebudowa  pionów  kanalizacji  sanitarnej  z  wyprowadzeniem  wywiewek  ponad  dach 
-  przebudowa  pomieszczeń  sanitarnych  dla  dzieci  z  likwidacją  barier  dla  osób  
niepełnosprawnych  
- przebudowa  pomieszczeń wejścia, wiatrołapu, korytarza, gabinetu  dyrektora, zaplecza  
socjalnego  i  technicznego  w  zakresie  posadzek, ścian  i  sufitów 
-  obniżenia  sufitów  we  wszystkich  pomieszczeniach  wraz  z  termomodernizacją  sufitów 
-  wymiana  wewnętrznej  stolarki  drzwiowej  oraz  zewnętrznej  ślusarki  drzwiowej 
-  usunięcie  i  wymiana  uszkodzonych  elementów  drewnianych  więźby  dachowej 
-  konserwacja  istniejącego  pokrycia  dachowego  z  blachy  stalowej  płaskiej  na  rąbek 
-  przebudowa obróbek  blacharskich  dachu 
-  przebudowa  kominów  ponad  dachem 
- wykonanie  poziomej  i  pionowej  izolacji  ścian  fundamentowych  wraz  z  wzmocnieniem  
kamiennych  ścian  fundamentowych 
-  poprawa  kanalizacji  deszczowej  odwadniającej  dach 
-  przebudowa  schodów  zewnętrznych  z  montażem  barierek  zabezpieczających 
- przebudowa wejścia, wiatrołapu z możliwością komunikacji na parter przez osoby 
niepełnosprawne 
-  wykonanie  dostępu  do  budynku  przez  osoby  niepełnosprawne  poprzez  budowę  
podjazdu 
-  termomodernizacja  budynku  w  zakresie  ocieplenia  budynku 
-  przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego na nawierzchnię z kostki betonowej na  
podbudowie z odwodnieniem nawierzchni do istniejącej kanalizacji deszczowej 
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Dane  liczbowe: 
-  powierzchnia  działki  - 0,41 ha 
-  powierzchnia  zabudowy  - 340,00 m2 
-  powierzchnia  użytkowa  - 288,00 m2 
-  kubatura    - 1 720,00 m3 
-  wysokość  pomieszczeń  - 2,90 – 3,85 m 
3.  Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu  zamówienia 
 
Budynek  zlokalizowany  jest  w  miejscowości  Iwonicz, przy  ul. Długiej 52, na  działce  o  
nr  ewid. 5349, posiadający  księgę  wieczystą  o  nr  KW63986  prowadzoną  przez  Sąd  
Rejonowy  w  Krośnie. 
Obiekt  został  wybudowany  w  okresie  między  wojennym  XX  wieku  w  standardzie  
odpowiadającym  w  owym  czasach  obiektom  szkolnym. Zaplecze  techniczne  oraz  
socjalne  zostało  wybudowane  w  latach  70  poprzedniego  wieku. 
Teren  jest  skomunikowany  z  ul. Długą  poprzez  drogę  wewnętrzną  do  wjazdu  od  strony  
wschodniej  działki. 
Teren  inwestycji  jest  w  pełni  uzbrojony  w  media. 
Budynek  jest  jednokondygnacyjny, częściowo  podpiwniczony, zaprojektowany  na  rzucie  
wieloboku  o  prostej  bryle. Na  terenie  działki  zlokalizowane  są  miejsca  zabaw  dla  
dzieci, ogrodzenie, zieleń. 
 
W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego teren na którym znajduje się 
powyższa nieruchomość oznaczone  jest  symbolem  5U – usługi  oświaty, kultury, zdrowia  i  
opieki  społecznej – istniejące  zainwestowanie – przedszkole  i  usługi  handlu.  
 
Obecnie  w  budynku  mieszczą  się  na  parterze: 
-  wiatrołap 
-  sanitariat  dla  dzieci 
-  korytarz 
-  kuchnia  z  zapleczem  magazynowym 
-  dwie  sala  zajęć  dla  dzieci 
-  gabinet  dyrektora 
-  ciąg  komikacyjny  zaplecza 
-  pokój  socjalny 
-  wiatrołap  zaplecza 
-  pomieszczenie  techniczne 
-  WC  personelu 
 
Wszystkie  pomieszczenia  dydaktyczne  są  oświetlone  światłem  dziennym. 
 

Budynek  posiada  dwa  wejścia : główne  od  strony  wschodniej, gospodarcze  od  strony  
północnej. Wjazd  na  teren  przedszkola  odbywa  się  przez  bramę  wjazdową  
zlokalizowaną  od  strony  wschodniej  działki. 
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Budynek  został  zbudowany  w  konstrukcji  tradycyjnej  z  cegły  pełnej. Ściany  
fundamentowe  kamienne  na  zaprawie  cementowo – wapiennej. Posadzka  parteru  na  
płatach, deskach  ułozonych  na  drewnianych  legarach  wentylowanych. Strop  parteru  
drewniany  na  legarach  drewnianych. W  części  zaplecza  posadzka  betonowa  wykończona  
wykładziną  PCV  oraz   płytkami.  
Budynek  posiada  dach  wielospadowy, kryty  blachą  płaską  na  rąbek, oparty  na  
drewnianej  więźbie. 
Budynek  posiada  istniejące  przyłącza oraz  instalacje: 
-  instalacje  wody  zimnej 
-  instalacje  wody  ciepłej 
-  instalacje  kanalizacji  sanitarnej 
-  instalacje  gazu 
-  instalacje  centralnego  ogrzewania 
-  instalacje  wentylacji  mechanicznej  w  kuchni 
-  instalacje  eleketrycze  i  oświetleniowe 
-  instalacje  teletechniczną 
-  instalację  odgromową 
 
Funkcjonalnie  przedszkole  pracuje  jako  placówka  2-oddziałowa, z  podziałem  na  2  
grupy  wiekowe. Placówka  nie  pełni  funkcji  przedszkola integracyjnego. W  przedszkolu  
zantrudnionych  jest  12  pracowników  (1 dyrektor, 6 nauczycielek,  1 pomoc  nauczycielska,  
1 woźna, 3 obsługa  kuchni). Do  przedszkola  uczęszcza  75  dzieci. W  budynku  
zlokalizwany  jest  zespół  żywienia  zapewniający  obsługę  wszystkich  dzieci. 
 
Inne  uwarunkowania  
a)  uwarunkowania  formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają  z: 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- mapy sytuacyjno-wysokościowej, 
- mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 
- istniejącego uzbrojenia terenu, 
- istniejącego układu dróg dojazdowych. 
 
b) uwarunkowania pozostałe: 
- Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać informacje o warunkach gruntowo 
wodnych dla prawidłowego posadowienia obiektów zgodnie wymaganiami ustawy Prawo 
budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania opracowań projektowych, w tym 
wykonanie badań gruntu. 
- Wykonawca w ramach zamierzenia musi uzyskać aktualizację podkładów mapowych w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym uzyskanie mapy do 
celów projektowych 
- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach, gdzie będą prowadzone 
roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami 
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prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac. Wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
Uwarunkowania  terminowe: 
- termin opracowania dokumentacji projektowej, określone zostaną w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 
Podany w specyfikacji termin wykonania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej i przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub wniosku o 
zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
 

4.  Elementy  kompletnego  i  poprawnego  wykonania  przedmiotu  zamówienia: 
-  opracowanie  ekspertyzy  p.poż. dla  budynku, sanitarnej 
- ekspertyza stanu technicznego obiektu i  elementów obiektów, a  szczególności  ekspertyza 
ścian fundamentowych w aspekcie wykonania izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej i 
cieplnej (wykonanie odkrywek fundamentów), obliczenia statyczno-wytrzymałościowe  
-  opracowanie  audytu  energetycznego  obiektu 
- opracowanie  projektu  budowlanego  w  zakresie  elementów  wymagajacych  uzyskania  
pozwolenia na  budowę  zgodnie  z  ustawą  prawo  budowlane 
-  opracowanie  projektu  budowlanego  w  zakresie  elementów  wymagajacych  zgłoszenia  
robót  nie  wymagających  pozwolenia na  budowę  zgodnie  z  ustawą  prawo  budowlane 
-  sporządzenie  projektów  wykonawczych  (zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  
Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z  dnia  25.04.2012 r.  (Dz.U. 2012, poz. 
462 z późń. zm.)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w  
branżach: 
    a)  architektoniczno – budowlanej 
    b)  konstrukcyjnej 
    c)  instalacji  sanitarnych : wod-kan., c.o., c.w.u., 
    d)  instalacji  wentylacji  mechanicznej 
    e)  technologii  kuchni 
    f)  instalacji  elektrycznej 
    g)  instalacji  niskoprądowej 
    h)  zagospodarowania  terenu  działki   
- uzyskanie  decyzji, opinii  i  pozwoleń  właściwywch  organów, niezbędnych  do  
wykonania  i  odbioru  poszczególnych  elementów, instalacji  prac  całości  zadania 
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-  wykonanie  charakterystyki  energetycznej  dla  budynku  po  przebudowie 
- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe 
i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na 
energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, 
w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, 
w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła 
-  opracowanie  planu  BIOZ 
- sporządzenie zestawienia niezbędnych dostaw urządzeń kuchni i jej zaplecza wraz z  
wyceną 
-  przedmiar robót dla poszczególnych części zamówienia 
-  kosztorys inwestorski dla poszczególnych części zamówienia 
- inne prace nie wymienione, a konieczne do prawidłowego opracowania przedmiotu 
zamówienia 
-  pełnienie  nadzoru  autorskiego 
 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej : 
- koncepcję - 2 egz. 
- ekspertyzę - 2 egz. 
- projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz. 
- przedmiar robót - 3 egz. 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz. 
- kosztorys inwestorski - 2 egz. 
 
Dokumenatcja  projektowa  powinna: 
-  być  wykonana  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu, któremu  ma  służyć  
oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami. Na  jej  podstawie  realizowany  
będzie  pełny  zakres  robót  budowlanych  niezbędnych  dla  użytkowania  obiektu 
-  w  swojej  treści  określać  przedmiot  zamówienia, w  tym  w  szczególności  technologię  
robót, przyjęte  rozwiązania  materiałowe, wybrane  urządzenia  i  wyposażenie  przy  
przestrzeganiu  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane 
-  być  wykonana, i  tam  gdzie  to  niezbędne, sprawdzona  przez  osoby  posiadające  
uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej  specjalności  (w  rozumieniu  
przepisów  ustawy  Prawo  budowlane)  zapewniające  uwzględnienie  zawartych  w  
przepisach  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
-  projekty  wykonawcze  powinny  być  podzielone  na  tomy  zgodnie  z  przyjetą  
systematyką  podziału  robót  budowlanych 
-  projekty budowlane  i  projekty  wykonawcze  winny  być  przekazane  Zamawiającemu         
w  formie  wydruków  w  ilości  okreslonej  jw. oraz  w  dwóch  egzemplarzach  w  postaci  
elektronicznej  w  ogólnie  dostepnych  programach  edytorskich – w  uzgodnieniu  z  
Zamawiającym. W  każdym  tomie  wszystkie  strony  powinny  być  opatrzone  numeracją,     
a  wydruki trwale  spięte. 
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Wszelkie  wskazania  w  niniejszym  programie  funkcjonalno – użytkowym  stanowią  
minimalne  wymagania  jakościowe  i  funkcjonalne. 
Rozwiązania  projektowe  winny  być  uzgodnione  z Zamawiającym  oraz  
użytkownikiem. Uzgodnienia  nie  mogą  wymuszać podniesienia standardu  określonego  
niniejszym  programem  użytkowym.  Prace  projektowe  muszą  być  wykonane  
zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  polskich  przepisów, norm  i  instrukcji.       
Nie  wyszczególnione  w  niniejszych  wymaganiach  Zamawiającego  jakichkolwiek  
obowiązujacych  aktów  prawnych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  ich  stosowania. 
 
 
 
 
 
 
5.  Właściwości  funkcjonalno –użytkowe  obiektu 
 
Obiekt  po  remoncie  i  przebudowie  ma  zapewnić  bezpieczne  i  zgodne  z  przepisami  
jego  funkcjonowanie. Prace  projektowe  mają  na  celu  podnieść  standard  funkcjonalny  i  
użytkowy  w  obiekcie  oraz  dostosować  go  do  obowiązaujacych  przepisów  p.poż, bhp  i  
sanitarnych. Dotychczasowe  funkcje  pomieszczeń  dydaktycznych  nie  zmieniają  się. Nie  
zmieni  się  liczba  osób  uzytkujących  obiekt, ani  dotychczasowe  zadania  placówki. 
 
W  celu  poprawy  funkcjonowania  zaplecza  żywieniowego  zgodnie  z  obowiązującymi  
normami, należy  przebudować  pomieszczenia  kuchni  i  jej  zaplecza. 
 
Budynek  winien  być  dostosowany  do  obowiązujących  przepisów  p.poż. Instalacja  
wodociągowa  przeciwpożarowa  musi  zapewniać  całkowitą  ochronę  hydrantami. Obiekt  
winien  być  wyposażony  w  instalację  oświetlenia  awaryjnego. Projekty  konkretnych  
rozwiązań  winny być  pozytywnie  zaopiniowane  przez  rzeczoznawcę  ds.  p.poż. 
Należy  wykonać  zadaszenia  wejść, zaprojektować  odwodnienie  ciągu  pieszo-jezdnego. 
 
Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Celem tego dostosowania jest likwidacja tzw. barier architektonicznych dla 
modernizowanych pomieszczeń przedszkola oraz likwidacja barier architektonicznych dla 
całego obiektu uwzględniając dojścia zewnętrzne, wejścia zewnętrzne  i inne prace nie 
wymienione, a  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu 
 
6.  Część  informacyjna  programu  funkcjonalno – użytkowego 
 
Zamawiający  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane. 
 
Wykonawca w ramach umowy winien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 
niezbędne do rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane, t.j. zgłoszenia robót lub 
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pozwolenie na budowę oraz niezbędne do prawidłowej oceny rozwiązań projektowych przez 
Zamawiającego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
 
W przypadku konieczności uzyskania decyzji administracyjnej zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę i/lub decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, 
Wykonawca w ramach umowy winien przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i wniosek 
dla uzyskania decyzji do rozpoczęcia robót oraz uzyskać taką decyzję. 
 
7 . Ogólna  część  informacyjna 
-  teren inwestycji jest własnością Gminy Iwonicz-Zdrój 
-  budynek  nie  podlega  zaleceniom  konserwatora  zabytków 
- prace projektowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z 
uwzględnieniem konieczności uzyskania niezbędnych opinii branżowych 
-  zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych 
-  zaprojektowane rozwiązania materiałowe muszą spełniać wymagania konkurencyjności w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych 
-  dla powyższych prac Wykonawca przygotuje do odpowiedniego organu kompletny 
wniosek zgłoszenia robót budowlanych lub wydania pozwolenia na budowę oraz uzyska 
stosowne decyzje administracyjne zezwalające na wykonawstwo robót budowlanych; 
 
8. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 
spełniać dokumentacja projektowa oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 
 
-  postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.,  poz.1409 z późn. zm.) 
-  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późń. zm.), w szczególności art. 29-31 
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia            
25  kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego            
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późń. zm.)  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz.1389  z  póżń. zm.); 
-  Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) 
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.               
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 



Znak sprawy: WI09.7011.1.2014 zadanie WI/148 
 

str. 9 

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.         
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. 
nr 124 poz. 1030) 
- oraz innymi obowiązującymi przepisami. 
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UCHWAŁA NR XXXV/238/97 

Rady Miejskiej - Iwonicz Zdrój 

z dnia 16.07.1997r. 

 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Iwonicz I w gminie Iwonicz Zdrój. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 

o samorządzie terytorialnym (Oz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74; Nr 5B, poz. 261; Nr 106, 

poz. 496; Nr 132, poz.622; z 1997r. Nr 9, poz. 43) art. 10 ust.3, art.26 i art. 36t ust.3 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym OZ.U.Nr 89 poz. 

415,z 1996r. Nr 106, poz. 496) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Oz.U.Nr 16 poz.78).  

 

Rada Miejska Iwonicz Zdrój 

§ 1 

1. Uchwala Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz I w gminie 

Iwonicz Zdrój zwany dalej planem.  

2. Plan obejmuje tereny zainwestowane sołectwa Iwonicz w przeważającej 

większości budownictwem mieszkaniowym i usługowym.  

 

§2 

1. Treść planu zawarta jest w ustaleniach niniejszej Uchwały,  

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 5000 stanowiący załącznik 

do niniejszej Uchwały.  

3. Oznaczenia graficzne: linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania ściśle określone - są obowiązującymi ustaleniami planu. 

4.  Oznaczenia graficzne: linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania orientacyjne do uściślenia w decyzjach o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu.  

5. Funkcje terenów na rysunku planu przekazane oznaczeniami graficznymi wg 

legendy, oraz symbolami.  

6. Funkcje terenów oznaczonych odpowiednimi symbolami oraz zakres 



dopuszczalnych sposobów użytkowania objaśnione są w ustaleniach planu.  

 

§3 

Ustaleniami objęto tereny z podstawowym przeznaczeniem:  

1. Pod budownictwo mieszkaniowe zagrodowe oznaczone na rysunku planu 

symbolem M R U.  

2. Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczone na rysunku planu 

symbolem MnU.  

3. Pod budownictwo usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem U.  

4. Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oznaczone na rysunku planu 

symbolem MWU.  

5. Pod budownictwo przemysłowe i składowe - oznaczone na rysunku planu 

symbolem PS.  

6.Pod zieleń oznaczone na rysunku planu symbolem Z.  

7. Pod tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu 

symbolem KSN i KD z cyframi odpowiednio do kwalifikacji drogi.  

8. Tereny pod realizację sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego 

napięcia oznaczone na rysunku planu symbolem EN.  

9. Tereny pod magistralę wodociągową oznaczone na rysunku planu symbolem W.  

10. Tereny pod gazociąg wysokoprężny oznaczone na rysunku planu symbolem G.  

 

§4 

1. Ustala się tereny oznaczone symbolem MRU z podstawowym - 

przeważającym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

zagrodowe.  

2.Ponadto w terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:  

1) lokalizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,  

2) lokalizację obiektów produkcyjnych i usługowych - jako 

towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu, wolnostojących i 

wbudowanych, w tym mogących pogorszyć stan środowiska, 

których ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko mieści się 

w granicach właściciela posesji,  

3) adaptację i modernizację istniejących dróg gminnych i dojazdowych,  

4) lokalizację dróg dojazdowych łączących się z drogami 



wojewódzkimi i gminnymi z celem zapewnienia dojazdów do 

działek budowlanych.  

3. Pow. działki dla budownictwa zagrodowego powinna wynosić nie mniej niż 

1500m2. 

4. Powierzchnia działki dla budownictwa jednorodzinnego powinna 

wynosić nie mniej niż 900 m2. 

5.Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i 

przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, pod 

warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia 

terenu.  

6. Nie dopuszcza się w terenach MRU lokalizację obiektów produkcyjnych i usługowych 

szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.  

 

§5 

1.Ustala się tereny oznaczone symbolem MnU z podstawowym przeznaczeniem 

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o dowolnym typie: wolnostojące, 

bliźniacze, szeregowe, małe domy do ośmiu mieszkań w jednym domu. 

2. Ponadto w terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:  

1) lokalizację obiektów usługowych między innymi pensjonatów i hoteli oraz 

produkcyjnych wolnostojących lub wbudowanych, w tym mogących pogorszyć 

stan środowiska, których ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko 

mieści się w granicach właściciela posesji,  

2) lokalizację budownictwa zagrodowego - na działkach o pow. minimum 1500 

m2  

3) adaptację i modernizację istniejących dróg gminnych i dojazdowych,  

4) lokalizację dróg dojazdowych łączących się z drogami wojewódzkimi i 

gminnymi z celem zapewnienia dojazdów do działek budowlanych.  

3. Obiekty usługowe lub produkcyjne, mogą być realizowane w miarę 

zapotrzebowania niezależne od obiektów mieszkalnych.  

4. Pow. działki dla budownictwa jednorodzinnego powinna wynosić nie mniej niż:  

1) w przypadku budownictwa wolnostojącego 900 m2,  

2)w przypadku budownictwa bliźniaczego 450 m2 pod każdy dom,  

3) w przypadku bud.szeregowego 300 m2 pod każdy dom, 

4) w przypadku bud. małych domów mieszkalnych 300 m2 na każde mieszkanie.  



5.Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie 

oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem utrzymania 

wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu.  

6. Nie dopuszcza się w terenach MnU lokalizację obiektów usługowych i 

produkcyjnych szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.  

 

§6 

1. Ustala się tereny oznaczone symbolem MWU z podstawowym przeznaczeniem 

pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.  

2. Ponadto w terenach MWU dopuszcza się:  

1) wymianę, remonty, modernizację istniejącej zabudowy, zgodnie z 

przeznaczeniem wymienionym w ust. 1 ,  

2) lokalizację obiektów usługowych wolnostojących lub wbudowanych 

jako podporządkowanej funkcji podstawowej.  

3.  Nie dopuszcza się w terenach MW lokalizację obiektów szczególnie szkodliwych 

dla środowiska i zdrowia ludzi oraz takich, które mogą pogorszyć stan środowiska.  

 

§7 

1. Ustala się tereny oznaczone symbolem U z podstawowym 

przeznaczeniem pod budownictwo usług o charakterze publicznym 

m.innymi:  

1) usługi oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej,  

2) obiekty sakralne,  

3) zieleni, rekreacji i sportu w tym stadion sportowy,  

4) inne usługi publiczne z wykluczeniem obiektów mogących 

pogorszyć stan środowiska.  

2. Ponadto w terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się 

lokalizację mieszkań na wyższych kondygnacjach oraz obiektów 

mieszkalnych i innych związanych z użytkowaniem określonym w 

ust.1.  

3. Istniejąca zabudowa może podlegać wymianę rozbudowie i przebudowie 

oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem utrzymania 

wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenów.  

 



§8 

1. Ustala się tereny oznaczone symbolem PS z podstawowym przeznaczeniem pod 

budownictwo przemysłowe i składowo - magazynowe, przedsiębiorstw gospodarki 

komunalnej, innych baz i zaplecza. 

2. Dopuszcza się budowę nowych obiektów, wymianę, remonty, modernizację 

istniejącej zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem wymienionym w ust. 1 w tym 

inwestycji i obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, których 

ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko mieści się w granicach terenów 

Ps z zastrzeżeniem dotyczących obiektów znajdujących się w Strefie 

Uzdrowiskowej "C" jak w § 16 ust. 7.  

3. Nie dopuszcza się w terenach PS lokalizację obiektów szczególnie szkodliwych 

dla środowiska i zdrowia ludzi.  

 

§9 

1. Ustala się tereny oznaczone symbolem RZ z podstawowym przeznaczeniem 

pod produkcję rolną i zieleń. 

2. W terenach RZ dopuszcza się  

1) użytkowanie terenów dla celów rolniczych,  

2) przekształcenie w tereny zieleni urządzonej - parkowej z obiektami sportu 

(małe boiska sportowe) i rekreacji,  

3) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkalnej zagrodowej i jednoro- dzinnej i 

innej związanej z produkcją rolniczą i działalnością nierolniczą usługową oraz 

produkcyjną,  

4) modernizacja istniejącej zabudowy, rozbudowa i przebudowa istniejących 

obiektów oraz wymiana starych obiektów na nowe o równorzędnej funkcji.  

3. Nie dopuszcza się w terenach RZ:  

1) tworzenie nowych działek budowlanych mieszkalnych i zwiększenie ilości 

zagród,  

2)lokalizacji obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi 

oraz takich, które mogą pogorszyć stan środowiska.  

 

§ 10 

1. Pod budownictwo mieszkaniowe w granicach objętych ustaleniami planu 

przeznacza się następujące tereny:  



1) MRU - Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zasady zagospodarowania 

terenu wg § 4. 

2) 1 MnU - Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy. Zasady 

zagospodarowania terenu wg § 5. 

3) 2 MnU – a) Tereny przeznaczone pod perspektywiczną zabudowę. Zaleca się 

kompleksowe opracowanie podziału na działki budowlane, oraz odpowiadający 

temu podziałowi układu dróg dojazdowych i osiedlowych wiążący się z układem 

istniejących dróg publicznych z uwzględnieniem dojazdów do terenów RZ w 

dolinie potoku Iwonka i do terenów MRU przylegających do terenów 2 MnU.  

b) Inne zasady zagospodarowania wg § 5.  

4) MWU Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy. Inne zasady 

zagospodarowania terenu wg § 6.  

 

§ 11 

1. Pod budownictwo usług publicznych w granicach objętych ustaleniami planu 

zgodnie z § 7 przeznacza się następujące tereny:  

1) 1 U - Istniejące zainwestowanie - Dom Pomocy Społecznej Ks. 

Bonifratrów.  

2) 2 U - Istniejące obiekty: baza handlowo - budowlana, Dom Ludowy, Gminna 

Przychodnia Zdrowia, Biblioteka, OSP, Szkoła Podstawowa.  

3) 3 U - Istniejące zainwestowanie - Dom Pomocy Społecznej dla dzieci - 

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.  

4) 4 U - .Istniejące zainwestowanie - Szkoła Rolnicza w budowie.  

5) 5 U Istniejące zainwestowanie - przedszkole i usługi handlu  

6) 6 U - Rezerwa terenu pod usługi publiczne.  

7) 7 U - Rezerwa terenu pod usługi publiczne.  

8) 8 U - Rezerwa terenu pod usługi publiczne.  

9) 9U - Rezerwa terenu pod usługi publiczne.  

10) 10U - Rezerwa terenu pod usługi publiczne.  

11) 11 U - Istniejące zainwestowanie - sklep wielobranżowy.  

12) US - Istniejące zainwestowanie - stadion sportowy.  

13) U K ZP - Istniejące zainwestowanie - zabytkowy zespół pałacowo - parkowy 

podlegający ochronie konserwatorskiej Park z pałacem Załuskich, budynki 

mieszkalne. Na terenie Zespołu każde zamierzenie inwestycyjne należy 



uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

§ 12 

1. Pod budownictwo magazynowo - składowe i przemysłowe w granicach objętych 

ustaleniami planu zgodnie z § 8 przeznacza się następujące tereny:  

1) 1 PS -  Istniejące zainwestowanie - młyn gospodarczy.  

2) 2 PS -  Istniejące zainwestowanie - hurtownia materiałów budowlanych.  

3) 3 PS -  Istniejące zainwestowanie - zakład produkcyjny wyrobów 

galanterii skórzanej "Dragon".  

4) 4 PS - Istniejące zainwestowanie - zakład usług mechanicznych, stolarnia.  

5) 5 PS -  Istniejące zainwestowanie - zespół obiektów warsztatowo - 

magazynowych i zaplecza produkcji rolno - hodowlanej.  

6) 6 PS - Istniejące zainwestowanie - Zakład - Huta Szkła.  

 

§13 

1. Na tereny zieleni w granicach objętych ustaleniami planu przeznacza się 

następujące tereny:  

1) RZ - tereny pod produkcję rolną i zieleni nieurządzonej z towarzyszącą istniejącą 

zabudową mieszkaniową. Zasady zagospodarowania terenów RZ wg ustaleń § 9.  

2) ZP - Rezerwa terenów pod zieleń parkową. Dopuszcza się:  

a)  urządzenie zieleni wysokiej i niskiej,  

b)  budowę altanek, brodzików oraz innych małych form architektonicznych i 

plastycznych odpowiednio z przeznaczeniem terenu,  

c) lokalizację małych obiektów kubaturowych do 40,Om2 z przeznaczeniem na 

małą gastronomię, kiosków z pamiątkami, magazynów sprzętu sportowego, 

szatni i szaletów publicznych i innych podporządkowanych podstawowej funkcji 

terenów.  

d)  lokalizację małych boisk sportowych.  

 

3)ZC - Istniejący cmentarz parafialny.  

a) Dopuszcza się:  

budowa obiektów kubaturowych podporządkowanych podstawowej funkcji 

terenów i urządzenie zieleni wysokiej i niskiej.  

b) nie dopuszcza się zmianę charakteru i sposobu użytkowania terenu.  



c) ustala się strefę ochrony sanitarnej 50,0 m od granic cmentarza. W strefie tej 

zabrania się realizację obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Zaleca się tereny strefy sanitarnej przeznaczyć pod lokalizację zieleni 

parkowej, oraz parkingów samochodowych.  

Obiekty znajdujące się w strefie 150,0 m od cmentarza mogą być 

zaopatrzone w wodę wyłącznie z wodociągu, którego źródło poboru wody 

znajduje się poza 150,0 m strefą od cmentarza.  

 

§ 14 

1. Ustala się następujące zasady użytkowania terenów z przeznaczeniem pod 

urządzenia i tras komunikacyjnych w granicach objętych ustaleniami planu:  

2. 1) KSN - Istniejąca stacja benzynowa "Iwopol":  

a) Dopuszcza się adaptację i modernizację istniejącego obiektu.  

b)  Nie dopuszcza się realizacji obiektów mieszkalnych.  

2) 03 KDIII(Nr 98) - Tereny drogi Krajowej międzyregionalnej III kl. technicznej 

relacji Nowy Sącz-Sanok - Przemyśl. Projektuje się drogę dwujezdniową z pasem 

rozdziału.  

Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 50,0 m, szerokość jezdni 7,0 

m, szerokość pasa rozdziału do 4,0 m. Nie dopuszcza się lokalizacji 

nowych zjazdów bezpośrednio z terenów wzdłuż drogi Krajowej.  

Dopuszcza się:  

a) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi Krajowej dróg 

zbiorczych obsługujących tereny zainwestowane.  

Włączenie dróg zbiorczych do drogi Krajowej poprzez skrzyżowania.  

b)Lokalizację obiektów budowlanych przeznaczonych na 

pobyt ludzi, obiektów produkcyjnych i gospodarczych 

związanych z produkcją rolną, obiektów produkcyjnych 

niezwiązanych z produkcją rolną w odległości minimum 

50,0 m od najbliższej krawędzi jezdni.  

c)Lokalizację obiektów usługowych i magazynowo - 

składowych w odległości minimum 25,0 m od najbliższej 

krawędzi jezdni  

d) poszerzenie szerokości drogi w liniach 

rozgraniczających do 60,0 m,  



adaptację i modernizację istniejących dróg i zjazdów łączących się z 

drogą Krajową dla obsługi komunikacyjnej terenów budownictwa 

mieszkaniowego i innych, zlokalizowanych wzdłuż drogi Krajowej.  

3) 05 KOV(Nr19366) -  Tereny istn. drogi wojewódzkiej V klasy technicznej relacji 

Krosno - Rogi - Iwonicz. Szerokość w liniach rozgraniczających 20,Om, 

szerokość jezdni 6,0 m.  

Dopuszcza się:  

a)  lokalizację obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi, w 

odległości minimum 30,0 m od najbliższej krawędzi jezdni. 

b)  lokalizację obiektów usługowych i magazynowo-składowych w odległości 

minimum 10,0 m od najbliższej krawędzi jezdni. 

4) 06 KDV(Nr19372) – Tereny istn. drogi wojewódzkiej V kI. technicznej relacji 

Iwonicz Wieś - Iwonicz Zdrój. Inne ustalenia jak w stosunku do drogi 05 KDV 

(Nr 19366). 

5) 10 KDV - Tereny projektowanej drogi lokalnej V kl. technicznej. Inne 

ustalenia jak w stosunku do drogi 05 KDV (Nr 19366). 

6) 11 KDVI - Tereny istniejących i projektowanych dróg ~minnych VI klasy 

technicznej. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość jezdni 

5,5 m.  

Dopuszcza się:  

a) lokalizację obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi, magazynowo- 

składowych, produkcyjnych związanych lub nie z produkcją rolną w odległości 

minimum 10,0 m od najbliższej krawędzi jezdni.  

b)lokalizację obiektów usługowych w odległości 8,0 m od najbliższej krawędzi jezdni. 

7) - Istniejące drogi lokalne dojazdowe nie oznaczone na rysunku planu adaptuje 

się zgodnie z ich przeznaczeniem. Dopuszcza się ich modernizację i połączenie 

z nowopowstającymi drogami zbiorczymi i dojazdowymi.  

 

§ 15 

1. Ustala się następujące zasady dotyczące terenów realizacji infrastruktury 

technicznej w granicach objętych ustaleniami planu:  

1)  EN 15KV - pod istniejącą linię elektroenergetyczną napowietrzną średniego 

napięcia 15 KV. Linie rozgraniczające strefę techniczną ustala się w 

odległości po 7,5 m od osi trasy (szerokość pasa 15,0 m).  



Dopuszcza się zbliżenie obiektów budowlanych do urządzeń linii na 

warunkach określonych przez właścicieli sieci. 

2)  EN 30KV - pod istniejącą .Iinię elektroenergetyczną napowietrzną średniego 

napięcia 30 KV. Inne ustalenia jak do linii 15 KV 

3)  W O 500 - pod istniejącą magistralę przesyłowo - rozdzielczą wodociągu 

grupowego Sieniawa -Krosno.  

Ustala się strefę sanitarna w odległości bezpiecznej 8,0 m od osi trasy (pas 

o szerokości 16,Om ).  

4)  G 0150 - Pnom 1,6 MPa- Pod istniejący gazociąg wysokoprężny Miejsce 

Piastowe - Iwonicz O 150 - 125. Linie rozgraniczające strefę techniczną dla 

gazociągu ustala się w odległości po 15,0 m od osi trasy (pas o szerokości 

30,0 m). Istniejąca stacja redukcyjno - pomiarowa "Insbah" zlokalizowana 

jest w rejonie szkoły podstawowej.  

 

§16 

1. Do momentu podjęcia inwestycji tereny planowane pozostają w dotychczasowym 

użytkowaniu.  

2. Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu sieciowego lub indywidualnego 

podłączonego do studni,  

2) odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków w granicach własnych działek 

lub odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej,  

3)  ogrzewanie wg indywidualnych rozwiązań,  

4)  usuwanie odpadów stałych - na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach,  

5) zasilanie w energię elektryczną i gaz na warunkach określonych przez 

właścicieli sieci.  

3. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi 

urządzeniami elektroenergetycznymi SN i n/n urządzenia te mogą być 

przebudowane kosztem i staraniem zainteresowanych inwestorów w porozumieniu 

z właścicielem linii.  

4. Zabrania się składowanie odpadów zaliczonych do I i II klasy toksyczności.  

5. Inwestycje dotyczące obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków należy uzgadniać 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  



6.Wszelkie szerokoprzestrzenne prace ziemne (wykopy fundamentowe 

melioracyjne, gazyfikacyjne, telekomunikacyjne itp.) na obszarze stanowisk 

archeologicznych, mogą być prowadzone jedynie po wcześniejszym 

uzgodnieniu ich zasięgu z Oddziałem Wojewódzkim Państwowej Służby 

Ochrony Zabytków w Krośnie i zapewnieniu nadzoru archeologicznego. 

Zastrzeżenie to nie dotyczy prac polowych.  

7. Na terenach znajdujących się w Strefie Uzdrowiskowej "C" inwestycje 

przemysłowe należy uzgadniać z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska Iwonicz 

Zdrój.  

8. Dopuszcza się lokalizację bez wyznaczenia na Rysunku Planu urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej komunalnej nie kolidującej z podstawowym 

przeznaczeniem terenu w tym mogących pogorszyć stan środowiska takie jak 

gazociągi i oczyszczalnie ścieków.  

9. Nie dopuszcza się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska i zdrowia ludzi.  

 

§ 17 

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w razie zbycia 

nieruchomości objętych obszarem planu w wysokości 20 wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.  

 


	1 SIWZ_WI09.7011.1.2014
	e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl
	2. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
	3. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie). Zaleca się, aby kopertę zaadresować i opisać wg poniższego wzoru:
	1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres:  Urząd Gminy w Iwonicz-Zdroju, Ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Biuro Obsługi Mieszkańca
	2) Termin składania ofert upływa z dniem 05.03.2014 r. o godz. 12:00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
	1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2014 r. o godz. 12:30. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Iwonicz-Zdroju, Ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, pokój nr 203
	1) została złożona tylko jedna oferta;


	2 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_1
	słownie złotych (brutto): ....................................................................................................................................

	3 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_2
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

	4 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_3
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

	5 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_4
	INFORMACJA WYKONAWCY 
	o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

	6 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_5
	7 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_6
	(funkcja)
	Kwalifikacje zawodowe:
	rodzaj uprawnień (specjalność),

	8 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_7
	9 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_8
	10 SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_9a
	11SIWZ_WI09.7011.1.2014_zal_9b

