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Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 
  zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr …………… z dnia ………………….. r. 

 strona internetowa Zamawiającego – www.bip.panki.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: „Sporządzeniu  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki” 

Kod we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 

71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 

2. Zamówienie obejmuje: 

a) Zadanie I - sporządzenie na podkładach mapowych, pozyskanych przez Wykonawcę 
niezbędnych do wykonania zamówienia, w skali 1:1000, 1:2 000 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 267 w miejscowości Praszczyki 
(powierzchnia 0,2708 ha) oraz dla terenów określonych w Uchwale Nr 36.280.2013 Rady 
Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian          
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: 

     - Aleksandrów - obszar 9,6333 ha,  
     - Jaciska – obszar 1,0775 ha, 
     - Janiki – obszar 7,4124 ha 
     - Konieczki– obszar 2,4000 ha 
     - Panki – obszar 15,0850 ha 
     - Praszczyki – obszar 1,4820 ha 
     - Żerdzina – obszar 4,0987 ha 

Ogółem powierzchnia opracowania  41,4597 ha 

Opracowanie będzie obejmowało:  
- projekty planów miejscowych: tekst planu i rysunek planu w skali 1:1000 lub 1:2000.  
- prognoza oddziaływania na środowisko, 
- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, 
- wniosek o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne.  

b) Zadanie II - sporządzenie w skali 1:10 000, zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Panki” zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 36.281.2013 
Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku dla miejscowości: 

     - Janiki – obszar 7,2990 ha 
     - Konieczki– obszar 6,0511 ha 
     - Panki – obszar 0,4785 ha 
     - Cyganka– obszar 47,0000 ha 

  Ogółem powierzchnia opracowania 60,8286 ha     
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Opracowanie będzie obejmowało:  
- projekty zmiany „Studium”: tekst i rysunek w skali 1:10000   
- prognoza oddziaływania na środowisko,  

c) Zadanie III - sporządzenie na podkładach mapowych, pozyskanych przez Wykonawcę 
niezbędnych do wykonania zamówienia, w skali 1:1000, 1 : 2 000 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów określonych w Uchwale Nr 36.282.2013 
Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla 
miejscowości: 

     - Janiki – obszar 7,2990 ha 
     - Konieczki– obszar 5,4366 ha 
     - Panki – obszar 0,4785 ha 

 Ogółem powierzchnia opracowania 13,2141 ha     

Opracowanie będzie obejmowało:  
- projekty planów miejscowych: tekst planu i rysunek planu w skali 1:1000 lub      
          1:2000.  
- prognoza oddziaływania na środowisko,  
- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,             

3. Zamówienie należy sporządzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.), przepisami 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 
1587 z 2003 r.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.                    
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy ( Dz. U. Nr 118 poz. 1233 z 2004 r.) oraz Ustawą z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235). 

Opracowanie cyfrowe planów, graficzne winno być dostarczone w programie, który 
umożliwia wymianę danych w standardach GIP. Projekty planów zgodnie z § 3 ust. 1 
rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, 
dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji 
elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U.z 2011 r. Nr 289, poz. 1699) winny 
być sporządzone w formacie XML z uwzględnieniem specyfiki programu. W przypadku 
zmiany zapisów powyższego rozporządzenia w trakcie sporządzenia projektu planu, 
Wykonawca uwzględni te zmiany w sporządzonym projekcie planu. 

4. Od projektanta oczekuje się uczestniczenia w czynnościach proceduralnych: udzielanie 
informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu planu i studium, uczestniczenie w 
dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu i studium, ewentualny 
udział w posiedzeniach Komisji i Rady Gminy. 

5. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu następujące opracowania: 

 Zadanie  I i III w ilościach: 

 6 egz. rysunku planu (5 egz. w kolorze i 1 egz.  biało -czarny) w skali 1: 1 000 lub 1:2 000  
 tekst planu w formacie XML – 6 egz.,  
 projekt planu w formie zapisu elektronicznego – 6 płyt CD (część tekstowa i graficzna), 
 wyrys ze studium - 6 egz. w kolorze, 
 prognoza oddziaływania na środowisko – 2 egz., 
 prognoza oddziaływania na środowisko w formie zapisu elektronicznego -  2 płyty CD, 
 prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - 2 egz., 
 wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej - 3 egz. 
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 dokumentację formalno-prawną prac planistycznych składających się z materiałów 
określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.           
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587 z 2003 r.) - 2 kpl. (w tym 1 oryginał) 

 mapy niezbędne do opracowania planów. 

Zadanie II w ilościach : 

 4 egz. rysunku studium w skali 1: 10 000, w tym 3 egz. poskładane, 1 egz. w sekcjach,  
 tekst studium – 4 egz.  
 projekt studium w formie zapisu elektronicznego – 2 płyty CD (część tekstowa i graficzna) 
 prognoza oddziaływania na środowisko – 4 egz. , 
 prognoza oddziaływania na środowisko w formie zapisu elektronicznego - 2 płyty CD, 
 dokumentację formalno-prawną prac planistycznych składających się z materiałów 

określonych w § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.               
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233 z 2004 r.) - 2 kpl. (w tym 1 oryginał) 

 mapy niezbędne do opracowania studium. 

6. Za zakończenie prac uznaje się złożenie u zamawiającego kompletu opracowania 
planistycznego projektu „Planów,” zmiany „Studium” celem ich uchwalenia na sesji Rady 
Gminy Panki. 

7. Dodatkowe zobowiązania wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe                    
do korzystania z dokumentacji ,, Planów” i „Studium” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim                      
i prawach pokrewnych oraz do rozporządzenia tymi utworami. 

Wykonawca w ramach gwarancji należytego wykonania zamówienia zobowiązuje się                   
do nieodpłatnego wykonania ewentualnych korekt dotyczących strony technicznej 
opracowania. Gwarancja obejmuje okres nie mniej niż 36 miesięcy od czasu wejścia w życie 
zmiany „Studium” oraz ,,Planów”. 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
   oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat, lub 
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 
plany (obejmujący pow. co najmniej 40 ha każdy) oraz 1 studium lub zmianę 
studium sporządzone na podstawie Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu                 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, tj. Dysponują w ramach personelu kluczowego 
przewidzianego do wykonania zamówienia, osobami z odpowiednimi 
kwalifikacjami i doświadczeniem, zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:            
1 osobą, która jest członkiem Izby Urbanistów. 
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d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                    
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia                   
i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 
określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) 
winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających 
ofertę wspólną). 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw                 
do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 
określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1    
do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 
złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie. 

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

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie.  

4) oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do SIWZ wraz    
z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie 

5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców. 
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6) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. 
dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 
4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców. 

7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców. 

8) zatwierdzony wzór umowy. 

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że: 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, 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 – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu 
wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ). 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 
ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych              
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność    
z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
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może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu             
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 
żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się 
z Wykonawcami  

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                             
oraz informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 

 faksem (nr 34/3179035)  

 drogą elektroniczną (adresy: ug-panki@list.pl),  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego 
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) znak postępowania – 271.1.2014 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.panki.pl oraz można ją także odebrać               
w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, w godzinach 
urzędowania Zamawiającego po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu. 

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
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 mgr inż. Jolanta Mann-Matuszczyk tel. 34/3179035 w. 25, fax. 34/3179062, e-mail: 
ug-panki@list.pl 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział 9.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie. 

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.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: 271.1.2014 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 21.02.2014 r.  godz. 09.15  

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo                  
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 
określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach                      
do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana.  

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr  6 do SIWZ). 

6. Zmiana/wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 
Panki pokój nr 15 - sekretariat, w terminie do dnia 21.02.2014 roku, godz. 09.00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, Sala 
Konferencyjna dnia 21.02.2014 roku, godz. 09.15. 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 09.15 w Urzędzie Gminy Panki                
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, Sala Konferencyjna. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
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5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków 
gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie 
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także 
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. Wykonawca musi przewidzieć 
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt. 


 C
 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 
na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.  

Uwaga – w Załączniku Nr 7 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane                              
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Rozdział 17.  Inne informacje 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) udzielania zamówień uzupełniających, 

3) zawarcia umowy ramowej, 

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, 

7) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. ustawy Pzp, 

8) możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   

Rozdział 19.  Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

Załącznik Nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                                
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 3   Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 4    Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług 

Załącznik Nr 5   Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia  

Załącznik Nr 6  Formularz oferty 

Załącznik Nr 7  Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                  

W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 
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Wykonawca/Wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 1 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie: „Sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany „Studium uwarunkowań                      
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki”, oświadczam/my, że zgodnie 
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   
zamówienia. 

 

 

 

........................., dn. .........................                                                                 ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 

 
 

 
 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU                      
NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP  

 

                                                        
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich 
imieniu. 



                                                                                             

 -------------------------------------------- 
Strona 15 

 

 

 
Wykonawca/wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 2 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie: „Sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany „Studium uwarunkowań                    
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki”, oświadczam/my, że nie 
podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

........................., dn. .........................                                                                 ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP KAPITAŁOWYCH 

 

 

                                                        
2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 
oraz zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Panki”, prowadzonym przez Gminę Panki oświadczamy, że 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych *, 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

……………………. dnia …………… 

 

 

 

                            ……………………………………………… 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

  
* - niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 
 

Załącznik Nr 4 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT USŁUG 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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       Wykonawca  

 

…………. 

       

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług potwierdzających spełnianie 
warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. 

 

Termin realizacji  

 

Nazwa Odbiorcy  

  

Lp. 

Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 
określonego zakresu) 

Całkowita 

wartość brutto 

usługi 

 

w PLN 
Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 
prace zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone  

 
 

 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 
 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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       Wykonawca  

 

…………. 
 

       
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,               

a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu. 

 

LP Nazwisko i imię Funkcja w 
realizacji 

zamówienia 

Zakres i okres 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 

zawodowych 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                     ................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 
 

Załącznik Nr 6  WZÓR OFERTY  
 

 

 
 

 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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    Zamawiający: 

      GMINA PANKI 

   

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Sporządzenie  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki”, 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO   …………………………   PLN 

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

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

CENA NETTO:     ………………………..   PLN 
1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ; 

2) akceptujemy warunki płatności; 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy 
do nich żadnych zastrzeżeń; 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia; 

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
zamówienia podany przez Zamawiającego; 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert; 

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 

a) ….. 

b) ….. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy                 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

    

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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



                                                                                             

 -------------------------------------------- 
Strona 20 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)  

Numer faksu: (**) 

e-mail             ................................................................................................ 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                                                             ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
UMOWA NR  …………. /2014 

W dniu ……………… 2014 w Pankach pomiędzy Gminą Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5,                   
w imieniu której działa Wójt Gminy Panki – mgr inż. Bogdan Praski, zwany dalej 
Zamawiającym, 

a …………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez 
………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Nr …………… z dnia ………………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  
do wykonania prace planistyczne pn.: 

„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 
oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Panki” 

2. Podstawę zawarcia umowy stanowi Protokół z dnia …………. r. Komisji Przetargowej Urzędu 
Gminy w Pankach, w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania zadania określone zostały w Rozdziale 2 
SIWZ stanowiącej załącznik do Umowy. 

§ 2 

1. Strony ustaliły termin realizacji zadania: 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy, to jest do dnia …………… 

2. Termin realizacji może ulec zmianie wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

a) konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych niezależnych           
od Wykonawcy, 
b) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne dla prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia, a którego nie można przewidzieć na etapie składania 
oferty, 
c) rezygnacji z realizacji części zamówienia,  
d) czasowego wstrzymania prac przez zamawiającego, 
e) wystąpienia, w trakcie wykonywania umowy, zmian dotyczących warunków 
projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie 
do przedmiotu umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili jej 
zawierania. 

§ 3 

1. Za zakończenie prac uznaje się wykonanie kompletu opracowania planistycznego projektu 
„Planów” i zmiany „Studium” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                      
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.) 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. 
U. Nr 164 poz. 1587 z 2003 r.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy ( Dz. U. Nr 118 poz. 1233 z 2004 r. ) celem ich uchwalenia na sesji 
Rady Gminy Panki. 
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2. Wykonawca, po uzyskaniu przez Gminę potwierdzenia Wojewody o zgodności opracowania 
„Planów” i “Studium” z przepisami prawa, zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji Planów i Studium w rozumieniu 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do rozporządzania tymi utworami. 

§ 4 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy podstawowe założenia i wytyczne do sporządzenia 
projektu planów: 

a. kopię obowiązującego na terenie gminy studium uwarunkowań i kierunków    
zagospodarowania przestrzennego, ( rysunki – płyta CD w JPG ) 
b. kopie obowiązujących na terenie gminy planów zagospodarowania przestrzennego,              
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do nadzoru nad realizacją umowy w osobie: 
………………………………………………….. 

3. Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:……………………….. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy. 
Przewiduje się dwa odbiory częściowe po zakończeniu określonych w § 6 ust. 2 prac 
planistycznych. 

2. Zamawiający w czasie odbiorów częściowych i końcowego dokona sprawdzenia zgodności 
przedmiotu umowy z zapisami SIWZ. 

3. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, zamawiający 
może wg swego wyboru, albo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo wpisać wady 
do protokołu odbioru wraz z terminem ich usunięcia. 

4. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, 
zamawiający może: 

a. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem-
odmówić odbioru, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem dochodzenia od niego naprawienia szkody wynikłej                          
z opóźnienia. 
b. obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy, stosownie do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej lub estetycznej. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym – okoliczności, o których mowa w ust. 
3. 

§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy                   
w kwocie: .......................... zł. – cena netto, plus podatek VAT …%, tj. …………………. zł. Razem 
kwota brutto ……………………… /słownie: ……………………………. 

W tym:  

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Zadanie I,  - ............................ kwota 
netto, 

2) zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Panki - Zadanie II  -...................................kwota netto, 

3) miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego - Zadania III - 
.....................................kwota netto. 

2. Strony dopuszczają fakturowanie częściowe: 
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a) I rata w wysokości 30% kwoty ustalonej w ofercie za sporządzenie „Planów” i zmiany 
„Studium” po przekazaniu projektu planu i studium, celem uzgodnienia i zaopiniowania, 

b) II rata w wysokości 30% kwoty ustalonej w ofercie za sporządzenie „Planów” i zmiany 
„Studium” po przekazaniu projektu planu i studium celem wyłożenia do publicznego 
wglądu, 

c) III rata w wysokości 40% kwoty ustalonej w ofercie za sporządzenie „Planów” i zmiany 
„Studium” po przekazaniu Zamawiającemu całości przedmiotu zamówienia określonego 
w par. 1 i potwierdzeniu przez Wojewodę zgodności opracowania z przepisami prawa. 

3. Należność za wykonane prace Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy                 
w terminie 21 dni od daty otrzymania od niego dokumentów rozliczeniowych. 

§ 7 

1. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za jakość wykonanych przez siebie prac, na 
zasadach rękojmi za wady, określone w Kodeksie cywilnym. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania od wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia                                
w zrealizowanym zadaniu parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-
budowlanymi. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy  zobowiązuje 
się do nieodpłatnego wykonania ewentualnych korekt dotyczących strony technicznej 
opracowania.  

4. Gwarancja obejmuje okres nie mniej niż 36 miesięcy od czasu wejścia w życie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i studium. 

5. W przypadku złożenia w ramach ww. gwarancji reklamacji przez zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się je nieodpłatnie usunąć w terminie stosownym do ujawnionej 
usterki wyznaczonym przez Zamawiającego.  

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach: 

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
wezwania w terminie trzech miesięcy. 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót. 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
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a) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z wykonanych 
prac, według stanu na dzień odstąpienia. 

b) Wykonawca przekaże wykonane prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów przekazywanych Zamawiającemu, jeżeli 
odstąpienie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

a) Dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

b) Rozliczenia się z Wykonawcą z dotychczas wykonania prac. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych prac                  
do dnia odstąpienia od umowy. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia określonego w § 6 za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność,  
b) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania, 
c) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze prac ponad czas wyznaczony na ich usunięcie. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) 1% wynagrodzenia określonego w § 6 za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność. 
b) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu                       
do przeprowadzenia odbioru robót, wykraczający ponad 7 dni od zgłoszenia przez 
Wykonawcę robót do odbioru. 

3. W przypadku poniesienia szkody wyższej niż rekompensata w postaci kar umownych, 
niezależnie od w/w kar, strony mogą dochodzić odszkodowania dodatkowego.  

§ 10 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

a) zmiana terminu realizacji wynikająca z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 2; 
b) zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku gdy nastąpi ustawowa 

zmiana wysokości stawki podatku VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena 
brutto, cena netto pozostaje bez zmian. 

c) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku niezależnej od wykonawcy zmiany 
zakresu prac, która powodowałaby poniesienie dodatkowych kosztów przez 
wykonawcę lub zmniejszenie tych kosztów.   

d) zmiana osób wykonujących zamówienie - zastąpienie osób wskazanych                       
w ofercie Wykonawcy osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, jeżeli zachodzą i są uzasadnione niżej wymienione okoliczności: śmierć, 
choroba lub inne zdarzenie losowe, nie wywiązywanie się personelu z obowiązków 
wynikających z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna                            
z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy ( rezygnacji, itp.)   
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz.                               
dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA                         ZAMAWIAJĄCY 

 

 


