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Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest: 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  

ul. Piotrkowska 190  

90-368 Łódź 

Tel: +48 42 66 49 100 

Fax: +48 42 66 49 102 

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl 

www.bip.lsi.net.pl 

NIP: 725 19 06 517 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000243066, wysokość kapitału zakładowego: 989 820 000,00 zł  

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot 

wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W przedmiotowym 

postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez 

nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2018 

poz. 1025 ze zm.). 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

maksymalnie dwie części zamówienia. Wszystkie zapisy odnoszące się do całości postępowania 

mają odpowiednio zastosowanie do poszczególnych części zamówienia.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp  

Zakres zamówienia dla części 1 i 2 obejmuje: 

 z uwagi na długi okres projektowania możliwość zawarcia dodatkowej umowy  

na pełnienie nadzoru autorskiego, w przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji 

inwestycji umowy na nadzór autorski ujętej w zamówieniu podstawowym, 

 wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Nad Dobrzynką (długości max. 200 m) dla 

części 1 postępowania. 

 wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Łaskowice (długości max. 60 m) dla części 

2 postępowania. 

Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy, która będzie zgodna z umową 

dotyczącą zamówienia podstawowego, w zakresie terminów odbioru, płatności, sposobu 

naliczania kar. 

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.  

6. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
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7. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie części 3 zamówienia, którego 

przedmiotem będą usługi określone w rozdz. 3 pkt. 1 ppkt 3), zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, 

2) przesłanki skorzystania z prawa opcji zostały wskazane w poszczególnych rozdziałach SIWZ 

oraz we wzorze umowy, 

3) realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy, 

4) warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego 

oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji (np. wystawienie pisemnego 

zlecenia na zakres usług objętych opcją) w określonym przez niego zakresie (Zamawiający 

może zlecić nadzór autorski nad wszystkimi lub wybranymi zadaniami), przy czym 

Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania, 

5) opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. 

Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym 

zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego, 

6) podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą 

ceny wskazane w Formularzu ofertowym oraz Formularzu cenowym – załączniki 1 oraz 2c  

do SIWZ oraz faktycznie zrealizowane usługi w ramach opcji. 

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Opracowanie kompleksowych projektów 

budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, 

Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej 

w Łodzi.” z podziałem na części: 

1) Część 1: 

  Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Chocianowickiej  

na odcinku od wysokości posesji nr 57 do końca ulicy oraz budowa kanału 

zbiorczego w drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Chocianowickiej na północ 

od kolektora VII. 

 Zadanie 2. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Łaskowice  

na odcinku od początku ulicy do ul. Nad Dobrzynką. 

 Zadanie 3. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Nad Dobrzynką  

na odcinku od ul. Łaskowice na południe.  

2) Część 2:  

 Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Łaskowice  

na odcinkach od ul. Nad Dobrzynką na północny zachód  do przepompowni 

ścieków (rejon posesji nr 145) oraz od ul. Nad Dobrzynką na zachód (do rejonu 

posesji nr 104). 

 Zadanie 2. Budowa przepompowni ścieków na działce drogowej nr 292/2 obręb G-53. 

 Zadanie 3. Budowa kanału tłocznego w ul. Łaskowice na odcinku od kolektora Pabianice – 

GOŚ do przepompowni ścieków.  

 

3) Część 3:  
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Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Szaniawskiego  

w Łodzi na terenie działki nr 232 położonej w obrębie W-40, na odcinku  

od istniejące kanału sanitarnego w ul. Szaniawskiego do wysokości podłączenia 

posesji nr 15. 

Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej ul. Cyprysowej/Bez nazwy  

w Łodzi, na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Cyprysowej na północ. 

 Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej, na odcinku od wodociągu  

w ul. Skrajnej do istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej. 

 
Prawo opcji obejmuje: 
 

Zadanie 1.  Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 1 części 3 – 
Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Szaniawskiego w Łodzi, na 
odcinku od istniejącego kanału sanitarnego w ul. Szaniawskiego do wysokości 
podłączenia posesji nr 15. 

 
Zadanie 2.  Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 2 części 3 - Budowa sieci 
                     wodociągowej w drodze wewnętrznej ul. Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi, na odcinku  
                     od istniejącego wodociągu w ul. Cyprysowej na północ. 
 
Zadanie 3. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 3 części 3 – Budowa 
        sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej, na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej do istniejącej 
                     końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej. 
 
Zamawiający przewiduje dla CZĘŚCI 3 w przypadku skorzystania z prawa opcji dokonanie płatności w 
przypadku zaistnienia konieczności wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2126 z późn. zm.)wynikającej z warunków gruntowych, które zostaną określone na podstawie badań 
podłoża gruntowego na etapie opracowywania przez Wykonawcę opinii geotechnicznej wraz 
dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym. 
 
2. sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją 

projektową, na zasadach określonych we wzorze umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji 

przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności: NIE DOTYCZY. 

 

Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 

36 miesięcy gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru dokumentacji  

dla ostatniego Zadania. 

Przedmiot zamówienia (Części nr 1-3) należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 

Kod CPV: 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Kod CPV: 71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją  
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Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 48 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym: 

Część 1: 24 miesiące 

Część 2: 24 miesiące 

Część 3: 12 miesięcy 

od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia - dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

dokumentacji projektowej dla każdego z zadań w zakresie niezbędnym do realizacji,  

z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, 

wydanym na Zamawiającego, w tym 120 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów lokalizacyjnych wraz z operatem terenowo-

prawnym ( w formie pisemnej w 1 egzemplarzu, sporządzone na mapie do celów projektowych), 

w celu zaopiniowania przez Zamawiającego. 

2. Projekt budowlany wykonawczy ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami przed 

złożeniem na pozwolenie na budowę winien być dostarczony do Zamawiającego w celu jego 

akceptacji i sprawdzenia. Termin opiniowania ww. projektu przez Zamawiającego wynosi 14 dni 

od dnia złożenia. We wskazanym terminie Zamawiający zaakceptuje ww. lub zgłosi uwagi e-

mailem bądź na piśmie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu na realizację przedmiotu umowy . W terminie 16 dni od dnia złożenia 

dokumentacji projektowej Zamawiający ją zaakceptuje podpisując protokół odbioru lub zgłosi 

swoje zastrzeżenia e-mailem lub na piśmie. 

4. sprawowania nadzoru autorskiego w ciągu 24 miesięcy dla części 1 i 2 oraz 36 miesięcy dla części 

3 daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, nie później jednak niż w ciągu 48 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.  

5. Jeżeli koniec ww. terminów przypada na sobotę/ dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, 

termin upływa  w następnym dniu roboczym. 

6. Szczegółowe uregulowanie w zakresie terminu realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, 

stanowiący załącznik nr 12a-b SIWZ, w szczególności §3 wzoru umowy. 

7. Szczegółowe uregulowanie w zakresie terminu realizacji zamówienia zawierają wzory umów,  

stanowiące załączniki nr 12a-b do SIWZ. 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu: 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp, (przesłanki wykluczenia 

obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).  

 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału  

w postępowaniu, w tym zakresie; 
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1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału  

w postępowaniu, w tym zakresie; 

1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

1.2.3.1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

Część1: 

a) dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych 

w granicach administracyjnych miast o długości każdego z nich nie mniejszej 

niż 700m (długość kanału bez odejść bocznych). 

Część 2: 

a) jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego  

w granicach administracyjnych miast o długości nie mniejszej niż 500 m 

(długość kanału bez odejść bocznych). 

oraz 

b) jednego projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków 

(zawierający m.in. część elektryczną, AKPiA, telemechanikę, przekaz danych); 

oraz 

c) jednego projektu budowlano-wykonawczego rurociągu tłocznego o długości 

nie mniejszej niż 500 m. 

Część 3: 

a) jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę wodociągu  

w granicach administracyjnych miast o długości nie mniejszej niż 200 m 

oraz 

b) jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego  

w granicach administracyjnych miast o długości nie mniejszej niż 100 m 

(długość kanału bez odejść bocznych). 

 

UWAGA!: 

1. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, w celu potwierdzenia 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi 
samymi usługami. 

2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 
realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy 
Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał usługi o 
wskazanym zakresie. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy 
wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w 
wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega 
możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie co do faktycznie i konkretnie 
wykonanego zakresu zamówienia oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa 
konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

3. W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielnie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie 
warunku. 

4. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy 
zakres czynności, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i 
kwotowo usługi oraz zakresy inwestycji, o których mowa powyżej. 
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1.2.3.2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej: 

2 osobami – Projektantami, w tym jednego Projektanta nr 1 oraz Projektanta nr 2 

odpowiedzialnymi za realizację zamówienia, posiadającymi, każdy z nich: 

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Dopuszcza się ważne, 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 

zamówienia, tj. projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  

b) doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu (po uzyskaniu uprawnień 

wskazanych powyżej): 

Część 1: 

 dwóch projektów budowlano-wykonawczych na budowę 

kanałów sanitarnych w granicach administracyjnych miast  

o długości każdego z nich nie mniejszej niż 700 m (długość 

kanału bez odejść bocznych), 

Część 2: 

 jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału 

sanitarnego w granicach administracyjnych miasta o długości nie 

mniejszej niż 500 m (długość kanału bez odejść bocznych) 

oraz 

 jednego projektu budowlano-wykonawczego przepompowni 

ścieków (zawierający m.in. część elektryczną, AKPiA, 

telemechanikę, przekaz danych) 

oraz 

 jednego projektu budowlano-wykonawczego rurociągu 

tłocznego o długości nie mniejszej niż 500 m. 

Część 3: 

 jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę 

wodociągu w granicach administracyjnych miast o długości  

nie mniejszej niż 200 m, 

oraz 

 jednego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału 

sanitarnego w granicach administracyjnych miast o długości  

nie mniejszej niż 100 m (długość kanału bez odejść bocznych). 

 

Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych projektantów w celu potwierdzenia spełnienia 

warunku w przypadku składania oferty na więcej, niż jedną część zamówienia. 

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez 

projektantów tym samym doświadczeniem. 

Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu może powołać się na usługi 

podane w kryteriach oceny ofert, jednakże nie w ramach tej samej części postępowania. 

 

UWAGA:  
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1) W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie 

zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku. 

UWAGA: 

I. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). 

II. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych 

względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.). lub kwalifikacji zawodowych równoważnych 

względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

III. Dopuszcza się uprawnienia równoważne w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 

zamówienia – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

 

2.      Brak podstaw wykluczenia – opis przesłanek: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu  

z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki 

wykluczenia). 

2.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

2.1.1 Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2.1.2 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,  

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  

6 czerwca1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 769); 

2.1.3 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.1.2; 

2.1.4 Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2.1.5 Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

2.1.6 Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.1.7 Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.1.8 Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu; 

2.1.9 Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2.1.10 Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm); 

2.1.11 Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.1.12 Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

798 z późn. zm)), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

2.2 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt. 4, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp  

z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę 

(przesłanki fakultatywne): 

2.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508  

z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.). 
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2.2.2 który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4,  

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania 

2.2.3 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać  

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (pkt 2.1.4 SIWZ), chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

 

2.3 Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp wykluczenie Wykonawcy następuje: 

2.3.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp (pkt. 2.1.2  

a)-c) i 2.1.3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana  

za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (pkt. 2.1.2 a)-c) SIWZ), 

jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia; 

2.3.2. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (pkt.2.1.2) d), 

gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 

wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (2.1.2) d) SIWZ); 

2.3.3. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (pkt 2.1.4 SIWZ) jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej  

z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

2.3.4. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18-20 lub ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp (pkt 2.1.7 

– 2.1.9 SIWZ oraz pkt. 2.2.2 SIWZ ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia; 

2.3.5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (pkt 2.1.10 SIWZ), jeżeli  

nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

2.3.6. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (pkt. 2.1.11 SIWZ), jeżeli  

nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

2.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20,  

a także ust. 5 ustawy Pzp (pkt. 2.1.2 i 2.1.3 oraz pkt 2.1.5-2.1.9, a także pkt. 2.2.1  - 2.2.3 SIWZ) 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
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wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

2.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej, w pkt 

2.4. niniejszego rozdziału. 

2.6 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp (pkt 2.1.8 SIWZ), przed 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

2.7 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) 

ustawy Pzp (ppkt. 2.1.12 SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

Postępowaniu. 

2.8 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp. 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale 5 pkt 2.1.2 – 2.1.11 oraz  

2.2 SIWZ. 

3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty  

te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że  

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu -  

na którego zasobach polega Wykonawca – nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
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warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

3.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

3.6.2   zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

3.7. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. 5 SIWZ i powołuje 

się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu – składa jednolite dokumenty (JEDZ), o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ, 

dotyczące tych podmiotów. 

 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

4.1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą 

(należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo powinno 

jednoznacznie określać postępowanie, którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz 

wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z 

Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie 

pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4.2. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału 

pełnomocnictwa mogą złożyć kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną  

za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej odpis notarialny – jeżeli 

będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest 

Pełnomocnik. 

4.3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania. 

4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wykazać łączne spełnianie warunków, 

określonych w pkt. 1.2 niniejszego rozdziału. 

4.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa jednolite 

dokumenty (JEDZ), o których mowa w Rozdziale 6 pkt 1 SIWZ, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. Każdy z tych Wykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale 6 pkt.3.2. SIWZ. 

4.6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w Rozdziale 6 pkt 2 SIWZ. 

4.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

5. Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2.3. niniejszego Rozdziału w stosunku  

do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem 

(tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnie ubiegających  
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się o udzielenie zamówienia/ członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału 

danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy 

wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył  

w realizacji wykazanej części zamówienia, zgodnie z zapisami pkt. 1.2.3 niniejszego Rozdziału. 

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.  

7. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków określonych w rozdz. 5 pkt 1 SIWZ 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia  

i odrzuceniem jego oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

1.1. Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej 

Jednolitym Dokumentem lub JEDZ), wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

w SIWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania 

JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

1.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. 

UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie CZĘŚCI I 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest 

dostępne pod adresem:  

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl;  

Uwaga: w odniesieniu do Kryteriów kwalifikacja  Część IV dokumentu JEDZ, w zakresie odpowiednim 

do warunków określonych w Rozdziale 5 SIWZ Wykonawca wypełnienia jedynie sekcję „α” w CZĘŚCI 

IV formularza JEDZ i nie wypełnia sekcji A÷D. Weryfikacji spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 SIWZ, Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty 

składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego; 

1.1.2. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.1.3. Szczegółowe informacje odnośnie wypełniania i przesyłania formularza JEDZ zostały 

opisanie w pkt. 1.1.10-1.1.13 SIWZ. 

1.1.4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne 

informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ) złożonym w odrębnym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 

każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). W odniesieniu 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl
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do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca 

wykazuje ich spełnianie. 

1.1.6. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie tych warunków. 

1.1.7. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp 

ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy: 

 odrębny jednolity dokument (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę.  

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,  

przy wykonaniu zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,  

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

1.1.8. Podmioty, na których zasobach powołuje się Wykonawca, nie mogą podlegać 

wykluczeniu z postępowania z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa  

w Rozdziale 5 pkt 2.1.2 – 2.1.11 oraz 2.2 SIWZ;  

1.1.9. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia dokumentów określonych w Rozdziale 6 pkt 3.2.1 - 3.2.7 

SIWZ, dotyczących tych podmiotów. 

1.1.10.  W postępowaniu JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających 

ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane  

na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim 

potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 

25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. JEDZ musi być podpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentacji. 
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1.1.11. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest 

poczta elektroniczna. 

1.1.12.  UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną.  

1.1.13. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@lsi.net.pl   
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.  
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z 
ww. formatów. 
Wykonawca może skorzystać z możliwości samodzielnego utworzenia nowego 

formularza JEDZ dostępnego pod ww. adresem lub skorzystać z utworzonego przez 

Zamawiającego i zamieszczonego na jego stronie internetowej pliku JEDZ w formacie 

.xml – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

  

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. – o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016r. poz. 1579 z późn. zm.). 

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,  
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się 
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument 
oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na 
licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.  

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w 
formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne 
informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o 
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych 
w JEDZ.   

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, 
aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, 
którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na 
identyfikację wykonawcy (w przypadku oznaczenia JEDZ numerem - numer ten powinien 
być wskazany w treści oferty).   

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 
zawierającej JEDZ. 

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z 
serwera pocztowego zamawiającego.  

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na 
wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie 
wymaga szyfrowania tego dokumentu.  
 

mailto:jedz@lsi.net.pl
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2. Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (rozdz. 5 pkt 2.1.12 SIWZ).  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

2.1 Oświadczenie winno być złożone w oryginale. Zamawiający dopuszcza przesłanie Oświadczenia 

w terminie 3 dni faksem lub drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone w formie 

pisemnej. 

2.2 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również 

wspólników spółki cywilnej) – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiający odstępuje od skorzystania z art. 24aa 

uPzp. 

 
3.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, 

wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) od 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 

3.1.1. Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz usług powinien być 

sporządzony, odpowiednio do oferowanej części zamówienia, według wzorów 

stanowiących Załączniki nr 4a-c do SIWZ; 

3.1.2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien winien być 

sporządzony, odpowiednio do oferowanej części zamówienia, według wzorów 

stanowiących Załączniki nr 5a-c do SIWZ; 

 

3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp): 

3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 
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3.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; 

3.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.;  

3.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

8 ustawy Pzp.; 

3.2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 

3.2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno 

być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 

3.2.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu  z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1445), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Oświadczenie powinno być 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

4. Udział Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3.2 niniejszego rozdziału: 
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4.1.1. pkt. 3.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.;  

4.1.2. pkt. 3.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

4.1.3.pkt. 3.2.3-3.2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu.  

4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1.1 i pkt 4.1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.3 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4.2 stosuje się.  

4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 3.2.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1.1,  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt 4.2 stosuje się.  

4.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

5. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 
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wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona 

podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

6. Forma składanych dokumentów: 

6.1. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, składane są w oryginale. 

6.2. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 6.1 SIWZ, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność  

z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

6.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski dokumentów, wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów (o których mowa w pkt 6.4 niniejszego rozdziału). 

6.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta  

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

6.7. Informacje dotyczące formy JEDZ zawarte są w Rozdziale  6 pkt.1.1 oraz Rozdziale 12. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania, należy kierować  

na Zamawiającego, tj. Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. Dane teleadresowe podane są  

w rozdziale 1 SIWZ. 

2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest symbolem: BZU.IG.2291-20/18. Zaleca się, aby we 

wszelkiej korespondencji Wykonawcy powoływali się na to oznaczenie. 

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 
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posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm). 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Oferta oraz jej 

ewentualne uzupełnienia zawsze muszą być składane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem pkt. 6. 

4. W przypadku korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczenia osobistego 

lub za pośrednictwem posłańca, za wniesioną w terminie uważa się korespondencję, gdy dotarła 

ona do Zamawiającego w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek – piątek  

w godz. 8.00 – 16.00.  

5. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  

z pełnomocnikiem.  

6. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 

zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna. 

7. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ: 

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składnia ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do końca dnia 22.10.2018 r.; 

7.2. jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 

opisanym w pkt. 7.1. niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia; 

7.3. przedłużenie terminu składania ofert nie zmienia terminu na składanie wniosków  

o wyjaśnienie treści SIWZ; 

7.4. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, 

na której jest zamieszczona SIWZ; 

7.5. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ; 

8. za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca.  

9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Ireneusz 

Grabowski,  e-mail: zamowienia@lsi.net.pl 

 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

mailto:zamowienia@lsi.net.pl
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grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 

pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, o których mowa w pkt. 2. 

2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty pośrednie  

i bezpośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego  

i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, musi zawierać wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia, wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 

wszelkie inne koszty wynikające ze wzorów umów, odpowiednio do oferowanej części 

zamówienia, w tym podatki obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

3. Sposób obliczenia ceny: 

3.1. Część 1 - 3 

3.1.1. Cenę oferty należy obliczyć w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2a-c do 

SIWZ. Cena oferty jest sumą cen za wykonanie poszczególnych zadań w ramach 

zamówienia podstawowego oraz prawa opcji i należy obliczyć ją w następujący sposób: 

oddzielnie dla każdego zadania: 

 

1) Podać cenę netto i brutto za wykonanie dokumentacji projektowej dla każdego zadania; 

2) Podać cenę netto i brutto za pełnienie nadzoru autorskiego dla każdego zadania (wartość 

nadzoru autorskiego uwzględniona w cenie oferty, nie może przekraczać 15% wartości usługi 

wykonania dokumentacji projektowej).; 

3) Podać łączną cenę netto i brutto dla danego zadania, która stanowi sumę ceny za wykonanie 

dokumentacji projektowej i ceny za pełnienie nadzoru autorskiego; 

4) Podać cenę netto i brutto dla każdego zadania za wykonanie dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej w ramach prawa opcji dla części 3, w przypadku błędu w podsumowaniu, 

Zamawiający jako prawidłowe uzna ceny za poszczególne pozycje Formularza wyceny i w 

konsekwencji poprawi błąd rachunkowy w podsumowaniu.  

5) Wykonawca obowiązany jest wycenić każdą pozycję Formularza cenowego stanowiącego 

załącznik nr 2a-c do SIWZ. 

6) W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ należy w pkt 3 podać łączną 

wartość oferty netto i brutto, a także cenę netto i brutto zamówienia podstawowego i cenę 

netto i brutto prawa opcji (dotyczy części 3), z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 14 

Formularza ofertowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami netto i brutto w poz. 

Razem w Formularzu cenowym a cenami netto i brutto podanymi w pkt 3 Formularza oferty, 

Zamawiający przyjmie za prawidłowe ceny wynikające z obliczeń dokonanych w Formularzu 

cenowym. Wynagrodzenie za usługę pełnienia nadzoru autorskiego, uwzględnione w cenie 

oferty, nie może przekraczać 15% wartości usługi wykonania dokumentacji projektowej dla 

danego Zadania. W przypadku niespełnienia ww. wymogu, Zamawiający odrzuci ofertę jako 

niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

7) Obliczona przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać – w stosunku do zatrudnianych 

przez Wykonawcę pracowników - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 847 z 

późn. zm.). 

8) Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem 
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umowy. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem 

zakresu zamówienia, jaki ma zostać wykonany. Całość prac winna być zgodna z zamierzeniem 

i przeznaczeniem. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

9) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest stała i nie będzie mogła wzrosnąć w trakcie 

realizacji zamówienia, poza przypadkami określonymi we Wzorach umów stanowiących 

Załączniki nr 12a-b do SIWZ oraz przesłankami z art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.  

10) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku.  

11) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

Rozdział 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdej części zamówienia. Zamawiający będzie stosował 

następujące kryteria: 

1.1. Część 1  

1) Kryterium: Cena zamówienia podstawowego – 80% – maksymalnie 80 pkt. 

W ramach kryterium ceny zamówienia podstawowego Zamawiający będzie przyznawał 

punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem:  

P1 = ( Cmin/Ci) *80 pkt.  

gdzie:  

P1 – ilość punktów, jakie otrzyma oferta oceniana  

Cmin – najniższa cena zamówienia podstawowego spośród ocenianych ofert  

Ci – cena zamówienia podstawowego oferty ocenianej  

Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2) Kryterium: Dodatkowe doświadczenie Projektanta nr 1 – 20% – maksymalnie 20 pkt. - innych 

niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli w 

formularzu oferty  wykonawca wskaże to samo doświadczenie co  w wykazie osób, nie będzie 

ono brane pod uwagę przy liczeniu punktów za kryterium). 

 

Zamawiający będzie punktował doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu uprawnień,  

o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 1.2.3 ppkt 1.2.3.2, lit. b) (P2) wg reguły:  

 

0 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca nie  posiada doświadczenia  w wykonaniu projektu 

budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego o długości większej lub równej  

1000 m, w ramach którego Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową oraz w wykonaniu 
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projektu budowlano-wykonawczego kanału sanitarnego z przejściem pod rzeką przy 

zastosowaniu syfonu. 

10 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca  spełnienia jeden z wymogów: 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego o długości 

większej lub równej 1000 m, w ramach którego Wykonawca uzyskał  decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na podstawie ustawy 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 2017 r. 1405 

z późn. zm), 

albo 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanału sanitarnego z przejściem pod rzeką 

przy zastosowaniu syfonu. 

 

20 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca  spełnienie oba wymogi. 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego o długości 

większej lub równej 1000 m, w ramach którego Wykonawca uzyskał decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na podstawie ustawy 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 2017 r. 

1405 z późn. zm), 

oraz 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanału sanitarnego z przejściem pod rzeką 

przy zastosowaniu syfonu. 

 

     Projekty wykazane w tym punkcie przez Projektantów powinny być inne niż te wskazane w 

Rozdziale 5 pkt 1.2.3, ppkt 1.2.3.2, lit. a). 

W kryterium należy wykazać doświadczenie Projektanta nr 1 odpowiedzialnego za opracowanie 

projektów nie projektanta nr 2. W przypadku wykazania doświadczenia projektanta nr 2 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium „Dodatkowe doświadczenie projektanta” 

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty: 

w zakresie dodatkowego doświadczenia Projektanta nie poda żadnego projektu otrzyma  

0 punktów w zakresie tego kryterium.  

1.2. Część 2  

1) Kryterium: Cena zamówienia podstawowego – 80% – maksymalnie 80 pkt. 

W ramach kryterium ceny zamówienia podstawowego Zamawiający będzie przyznawał 

punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem:  

P1 = ( Cmin/Ci) *80 pkt.  

gdzie:  

P1 – ilość punktów, jakie otrzyma oferta oceniana  

Cmin – najniższa cena zamówienia podstawowego spośród ocenianych ofert  

Ci – cena zamówienia podstawowego oferty ocenianej  

Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 
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2) Kryterium: Dodatkowe doświadczenie Projektanta 1 – 20% – maksymalnie 20 pkt. - innych 

niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli  

w formularzu oferty  wykonawca wskaże to samo doświadczenie co  w wykazie osób, nie 

będzie ono brane pod uwagę przy liczeniu punktów za kryterium). 

 

Zamawiający będzie punktował doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu uprawnień,  

o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 1.2.3, ppkt 1.2.3.2, lit. a) (P2) wg reguły:  

0 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca nie  posiada doświadczenia  w wykonaniu projektu 

budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego o długości większej lub równej 1000 

m, w ramach którego Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową oraz w wykonaniu projektu 

przepompowni ścieków (zawierający m.in. część elektryczną, AKPiA, telemechanikę, przekaz 

danych). 

10 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca  spełnienia jeden z wymogów: 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego o długości 

większej lub równej 1000 m, w ramach którego Wykonawca uzyskał decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na podstawie ustawy 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 2017 r. 1405 

z późn. zm), 

albo 

 wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków (zawierający m.in. 

część elektryczną, AKPiA, telemechanikę, przekaz danych). 

 

20 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca  spełnia oba wymogi: 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego o długości 

większej lub równej 1000 m, w ramach którego Wykonawca uzyskał decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na podstawie ustawy 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 2017 r. 1405 

z późn. zm), 

oraz 

 wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków (zawierający m.in. 

część elektryczną, AKPiA, telemechanikę, przekaz danych). 

 

     Projekty wykazane w tym punkcie przez Projektanta powinny być inne niż te wskazane  

w Rozdziale 5 pkt 1.2.3, ppkt 1.2.3.2, lit. b). 

W kryterium należy wykazać doświadczenie Projektanta nr 1 odpowiedzialnego za opracowanie 

projektów nie projektanta nr 2. W przypadku wykazania doświadczenia projektanta nr 2 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium „Dodatkowe doświadczenie projektanta” 

 Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty: 

       w zakresie dodatkowego doświadczenia Projektanta nie poda żadnego projektu otrzyma 

0 punktów w zakresie tego kryterium. 
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1.3. Część 3  

1) Kryterium: Cena zamówienia podstawowego – 70% – maksymalnie 70 pkt. 

W ramach kryterium ceny zamówienia podstawowego Zamawiający będzie przyznawał 

punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem:  

P1 = ( Cmin/Ci) *70 pkt.  

gdzie:  

P1 – ilość punktów, jakie otrzyma oferta oceniana  

Cmin – najniższa cena zamówienia podstawowego spośród ocenianych ofert  

Ci – cena zamówienia podstawowego oferty ocenianej  

Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Kryterium: Cena prawa opcji – 10% – maksymalnie 10 pkt. 

W ramach kryterium ceny prawa opcji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) zgodnie z 

poniższym wzorem:  

P2 = ( Omin/Oi) *10 pkt.  

gdzie:  

P2 – ilość punktów, jakie otrzyma oferta oceniana  

Omin – najniższa cena prawa opcji spośród ocenianych ofert  

Oi – cena prawa opcji oferty ocenianej  

Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Kryterium: Dodatkowe doświadczenie Projektanta 1 – 20% – maksymalnie 20 pkt. - innych niż 

będą wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli w 

formularzu oferty  wykonawca wskaże to samo doświadczenie co  w wykazie osób, nie będzie 

ono brane pod uwagę przy liczeniu punktów za kryterium). 

 

Zamawiający będzie punktował doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu uprawnień,  

o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 1.2.3, ppkt 1.2.3.2, lit. a) (P2) wg reguły:  

0 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca nie  posiada doświadczenia  w wykonaniu projektu 

budowlano-wykonawczego  sieci wodociągowej o długości większej lub równej 300 m oraz  

w zakresie wykonania projektu budowlano-wykonawczego kanału sanitarnego o długości 

większej lub równej 150 m, 

 10 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca  spełnienia jednego z wymogów: 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego  sieci wodociągowej o długości większej lub 

równej 300 m, 

albo 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanału sanitarnego o długości większej lub 

równej 150 m, 

 

20 pkt. – osoba, którą dysponuje Wykonawca  spełnienie oba wymogi: 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego  sieci wodociągowej o długości większej lub 

równej 300 m, 

oraz 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanału o długości większej lub równej 150 

m. 
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Projekty wykazane w tym punkcie przez Projektantów powinny być inne niż te wskazane w 

Rozdziale 5 pkt 1.2.3, ppkt 1.2.3.2, lit. b). 

W kryterium należy wykazać doświadczenie Projektanta nr 1 odpowiedzialnego za opracowanie 

projektów nie Projektanta nr 2. W przypadku wykazania doświadczenia Projektanta nr 2 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium „Dodatkowe doświadczenie projektanta” 

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty: 

w zakresie dodatkowego doświadczenia Projektanta nie poda żadnego projektu otrzyma 

0 punktów w zakresie tego kryterium. 

 

Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór – dla części 1 -2 :  

Pł = P1+P2 

gdzie: 

Pł - łączna liczba punktów 

P1 - liczba punktów przyznanych w kryterium: Cena zamówienia podstawowego 

P2 - liczba punktów przyznanych w kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe 

Projektanta 

Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór – dla części 3 :  

Pł = P1+P2+P3 

gdzie: 

Pł - łączna liczba punktów 

P1 - liczba punktów przyznanych w kryterium: Cena zamówienia podstawowego 

P2 - liczba punktów przyznanych w kryterium: Cena prawa opcji 

P3 - liczba punktów przyznanych w kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe 

Projektanta 

2. Zamawiający informuje, że w celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie przeprowadzona 

aukcja elektroniczna  

3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który uzyska największą ilość 

punktów łącznie za wszystkie kryteria (maksymalnie 100 pkt), odpowiednio dla danej części 

zamówienia.  

 

10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

WADIUM: 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

Część nr 1 :  12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy  zł  00/100); 

Część nr 2:   6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł  00/100); 

Część nr 3:   1 500,00PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset zł i 00/100). 

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, należy 

wnieść wadium odpowiadające sumie wadium dla tych części. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 
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2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy prowadzony w mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 

3392 5500 1003. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.  

3.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 

w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00,  

a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium.  

4. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta informacja w postaci 

zapisu „Dotyczy …(nazwa postępowania i nr części zamówienia)”. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona 

przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.  

6. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2.2 – 2.5. niniejszego rozdziału musi 

gwarantować Zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 46 ust. 4a 

oraz ust. 5 pkt 1) – 3) ustawy Pzp.  

7. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia , gwarancja lub poręczenie 

musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona zgodnie z obowiązującym 

prawem i winna zawierać minimum elementy: 

7.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancję/poręczyciela) oraz wskazanie ich siedzib. 

7.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 

7.3. kwotę wadium; 

7.4. termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin związania ofertą); 

7.5. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do „zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, 

którego ofertę wybrano: 

7.5.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  

w ofercie; 

7.5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

7.5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy”;  

7.6. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w 
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odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 

2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej”. 

8. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno 

do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się, aby wszyscy członkowie 

wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). 

9. Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami 

umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 

10. Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą. 

11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

12. Zwrot wadium następuje niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  

13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie zapisów pkt 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

17. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana:  

17.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

17.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

17.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie  Wykonawcy. 

18. Zamawiający oświadcza, że zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  
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1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

11. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

Nieprzedłużenie terminu związania ofertą w przypadkach określonych w ust. 3, tj. samodzielnie 

przez Wykonawcę lub na wniosek Zamawiającego, równoznaczne jest z niewyrażeniem przez 

Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (rezygnacją Wykonawcy z dalszego 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) i powoduje odrzucenie oferty  

z postępowania, lecz nie powoduje utraty wadium. 

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi postanowienia Trybunału 

Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex. „(…) W przypadku 

upływu terminu związania ofertą przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy przewiduje odrzucenie 

oferty. Przepis ten odsyła do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy, który wyraźnie stanowi, że 

wykonawca może tak na wniosek zamawiającego jak i samodzielnie przedłużyć termin związania 

ofertą. Nieprzedłużenie tego terminu w obu przypadkach jest równoznaczne z rezygnacją 

wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy też, 

używając terminologii ustawy, niewyrażeniem przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą (…)”. Wytyczne UZP są dostępne pod n/w linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-Saferoad-

Kabex.pdf 

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w jednym egzemplarzu) maksymalnie na 

dwie części. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-Saferoad-Kabex.pdf
https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-Saferoad-Kabex.pdf
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7. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 

wchodzących następnie w skład oferty, mogą zostać dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne.  

8. Oferta oraz jednolity dokument JEDZ, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy.  

9. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie JEDZ zamówienia nadal aktualne 

informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

10. Oferta musi być złożona w oryginale natomiast jednolity dokument JEDZ Wykonawcy, 

podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega (jeżeli dotyczy) należy przesłać w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta i JEDZ muszą być 

podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. 

11. Dokumenty wchodzące w skład oferty z wyjątkiem JEDZ składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii 

dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego (lub ich pełnomocnik) albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców (jeżeli dotyczy), składane są w oryginale, oprócz JEDZ. 

14. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

15. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone 

wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym na język polski. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

17. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że jeżeli  

z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące 

w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

18. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy załączyć 

oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez 

osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo powinno precyzować zakres umocowania oraz 

wymieniać wszystkie osoby upoważnione do udzielenia pełnomocnictwa i pełnomocnika. Każda 

z osób udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.  

W zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy to 

również wspólników spółki cywilnej) stosuje się zapisy rozdz. 5 pkt 4.1 i 4.2 SIWZ. 
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19. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę 

(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

20. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez 

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 

muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.  

21. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów, wchodzących w skład 

oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa. 

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

23. Kompletna oferta powinna zawierać:  

23.1. Formularz oferty, odpowiedni do oferowanej części zamówienia, sporządzony na 

podstawie wzorów stanowiących Załączniki nr 1 do SIWZ;  

23.2. Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ  

23.3. Jednolity dokument (JEDZ) Wykonawcy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 3 do SIWZ złożony elektronicznie oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym;  

23.4. Jednolity dokument (JEDZ) podmiotu trzeciego na zasobach, którego Wykonawca polega 

(jeżeli dotyczy) przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ złożony 

elektronicznie oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

23.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę (jeżeli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ;  

23.6. Stosowne pełnomocnictwo (a) osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisywana przez 

pełnomocnika;  

23.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem), ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo, zgodnie z zapisami rozdz. 5 pkt 4.1 i 4.2 SIWZ; 

23.8. uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w pkt. 25); 

23.9. dowód wniesienia wadium. 

24. Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron.  

25. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty),  

iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

419 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
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informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności.  

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do 

których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą one być oznaczone klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r.  poz. 419 ze zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby 

dokumenty te zostały umieszczone w nieprzeźroczystej kopercie, trwale spięte  

i dołączone na końcu oferty.  

UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wykazać,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą 

Wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone 

dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione, o czym Wykonawca zostanie 

poinformowany. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190,  

w sekretariacie (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2018 r. do godziny 12:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę 

należy opisać następująco:  

„ [nazwa i siedziba Zamawiającego] 

Oferta w postępowaniu na [nazwa postępowania zgodna z nazwą z SIWZ] 

nie otwierać przed dniem [data i godzina otwarcia ofert zgodna z pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ]” 

 

Na kopercie oprócz opisu j.w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łodzi, ul. Piotrkowska 190 w Sali 

konferencyjnej, I piętro, w dniu 14.11.2018 r. o godzinie 12:30.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 

warunków płatności zawartych w ofertach oraz innych informacji w zakresie kryteriów oceny 

ofert. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego Rozdziału, Zamawiający niezwłocznie 

zamieści na swojej stronie internetowej. 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty  następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 

podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu ofert. Opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo 
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opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” 

należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ….”. w przypadku zmiany JEDZ należy na 

wskazany adres poczty elektronicznej przesłać wiadomość ze zmianą, stosując odpowiednio 

zapisy Rozdziału 6 pkt. 1.1.10 – 1.1.13 i Rozdziału 12 SIWZ. 

10. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty 

potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania 

Wykonawcy. 

11. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną 

otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty. 

12. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: 

12.1 Zmiany zostaną dołączone do oferty, 

12.2 W przypadku ofert wycofanych koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie otwierana i zostanie 

zwrócona na jego wniosek. 

 

14. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 
 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, zgodnie z art. 91a-91e ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone w postępowaniu co 

najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu, odpowiednio dla danej części zamówienia.  

3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na stronie https://lsi.eb2b.com.pl 

4. W toku aukcji elektronicznej kryteria, odpowiednio 

Część 1 -2  – Cena  

Część 3 – Cena zamówienia podstawowego i Cena prawa opcji; 

będą oceniane wg wag określonych w Rozdziale 9 pkt 1 niniejszej SIWZ. Pozostałe kryteria nie 

będą przedmiotem aukcji – punkty za pozostałe kryteria zostaną wpisane przez Zamawiającego 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i zsumowane z punktami za kryterium – odpowiednio: Cena 

zamówienia podstawowego i Cena prawa opcji oraz Cena. 

5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

a. komputer powinien być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz  

i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; 

b. komputer powinien posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: 

MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; 

c. komputer powinien posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-

Firefox 42+, Chrome 46+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; 

d. komputer powinien posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości 

transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s. 

6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, dostaną na adres e-mail podany  

w ofercie, zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Zamawiający przed wysłaniem 

zaproszenia do udziału w aukcji założy konta na Platformie Zakupowej tym Wykonawcom, którzy 

jeszcze go nie posiadają. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się 

zalogować do Platformy Zakupowej.  

7. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca posługiwanie się podpisami największych 

polskich wydawców. Podpis będzie wymagany przy każdej zmianie oferty. 

https://lsi.eb2b.com.pl/
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8. Zamawiający wymaga, aby w trakcie aukcji zmiany oferty dokonywała osoba upoważniona 

do reprezentowania Wykonawcy, posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny*. 

Upoważnienie to musi wynikać wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej) lub ze stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub 

udzielonego przez osoby do tego upoważnione, załączonego do oferty lub dostarczonego 

do Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. Dane tej osoby należy podać w 

Formularzu Oferty, odpowiednim do oferowanej części zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1 

do SIWZ.  

9. Podstawowy czas trwania aukcji wynosi 30 minut.  

10. Czas trwania aukcji może zostać wydłużony o czas ewentualnych dogrywek. Dogrywka będzie 

miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji zostanie złożone jakiekolwiek 

postąpienie. W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona o 5 minut. Czas trwania każdej 

dogrywki wynosi 5 minut. Ilość dogrywek jest nieograniczona. Dogrywki uruchamiane są kolejno 

jeżeli w czasie trwania dogrywki Wykonawca złoży postąpienie. 

11. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja zostanie zakończona jeżeli w ciągu ostatnich 5 

minut czasu trwania aukcji lub czasu trwania dogrywki nie zostanie złożone żadne postąpienie. 

12. Minimalna wartość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej: 300 zł brutto (słownie: 

trzysta złotych i 00/100) – dla każdej z części postępowania oraz 100 zł brutto (zł słownie: sto 

złotych i 00/100) – dla prawa opcji (część 3).  

13. Po przeprowadzeniu aukcji Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji zostanie 

najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do ponownego złożenia Formularza cenowego z 

uwzględnieniem ceny obniżonej w wyniku aukcji ,Wszelkie pozostałe informacje dotyczące 

przebiegu aukcji zostaną Wykonawcy przekazane w zaproszeniu. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, iż przewiduje możliwość przeprowadzenia próbnej aukcji lub testu podpisów 

elektronicznych. 

14. Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji zostanie najwyżej oceniona, 

odpowiednio dla danej części zamówienia, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym,  

nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,   

o których mowa w Rozdziale 6 ust. 3 SIWZ  

15. *Zamawiający informuje, że na podstawie art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579 z późn. zm.) bezpieczny podpis 

elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. 

poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą ilość punktów 

łącznie w ramach kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ. W sytuacji, gdy oferta 

jednego Wykonawcy zostanie wybrana na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający 

zawrze odrębne umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.  

3. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzorów umów, odpowiednio do oferowanej 

części zamówienia, stanowiących załączniki nr 12 a-b do SIWZ.  
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4. Umowa zostanie podpisana po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, 

Wykonawca złoży: 

6.1. kopie polis ubezpieczenia wraz z dowodem ich opłacenia, zgodnie z wzorem umowy (załącznik  

nr 12 a-b do SIWZ); 

6.2. odpisy dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane, kwalifikacje, aktualne 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem 

przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę lub osoby do tego umocowane); 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani do 

zawarcia między sobą umowy regulującej ich współpracę i dostarczenia jej Zamawiającemu na 3 

dni przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia, nie później jednak niż w dniu 

podpisania umowy o udzielenie zamówienia. Umowa ta w swojej treści musi zawierać co 

najmniej następujące postanowienia: 

7.1. musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; 

7.2. musi zawierać określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta – celem tym musi 

być zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 

7.3. określenie roli i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, jedna 

ze stron (partnerów) umowy musi być wyznaczona jako lider; 

7.4. wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań  

w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę;  

7.5. musi zawierać następujące przepisy w brzmieniu: 

i. wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie, niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy; 

ii. lider jest uprawniony do otrzymywania płatności. 

7.6. numery i nazwy rachunków bankowych, na które dokonywane będą płatności z tytułu 

realizacji przedmiotowej umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została sklasyfikowana na drugim 

miejscu, do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 3 SIWZ, dokona badania  

i oceny tych dokumentów i dokona wyboru, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający zatrzyma 

wadium Wykonawcy uchylającemu się od zawarcia umowy zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy 

Pzp. 

9. Niezłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego Rozdziału może zostać 

potraktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 
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16. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy 
 

1. Zamawiający zawrze w formie pisemnej umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza w postępowaniu, odpowiednio dla danej części zamówienia, najwcześniej 

po upływie 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Wykonawca zostanie poinformowany o dacie podpisania umowy. 

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy 

po upływie terminu związania ofertą.  

3. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią załącznika nr 12a-b do SIWZ – wzory umów.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach 

określonych we wzorze umowy.  

 

17. Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom, Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane na moment przygotowania ofert). 

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na 

zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w „Formularzu 

oferty” nazwy tych podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza im 

powierzyć.  

4. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorach umów, 

stanowiących załącznik nr 12a-b do SIWZ. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  
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6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

SIWZ na stronie internetowej. 

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 – 186 ustawy Pzp. 

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  

na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały  

w art. 198a – 198g ustawy Pzp. 

 

19. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź 

(dalej: „ŁSI”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy 

Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr 

Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia na postawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych 

informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych 

osobowych. 

W świetle powyższego ŁSI informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ŁSI z siedzibą w Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej 190, 90 -368 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS 0000243066  REGON: 100077301, NIP: 725-19-06-517. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w ŁSI jest Pan Krzysztof Radecki. 

3. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana proszę kontaktować się za pomocą 

poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl 

4. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym 

postępowań o udzielenie zamówienia przez ŁSI oraz zawarcie umów w sprawie zamówienia. 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności 

statutowej ŁSI, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ŁSI mogła prawidłowo wypełniać nałożone na nią 

obowiązki. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ŁSI, osoby występujące z 

wnioskiem o udostępnienie dokumentacji o udzielenie zamówienia, Krajowa Izba Odwoławcza, 

mailto:daneosobowe@lsi.net.pl
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US, ZUS, banki, organy egzekucyjne, sady powszechne  oraz spółka eB2B Service spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji 

Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 

146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której ŁSI 

prowadzi aukcje elektroniczne działająca pod adresem:  https://lsi.eb2b.com.pl . 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego/sektorowego, 

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, oraz czas 

archiwizacji  oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000). 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,   

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się. 

10.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

11.  ŁSI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

12. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne 

oświadczenie zawarte w formularzu oferty (załączniki nr 1a-c do SIWZ). 

Rozdział 20.  Załączniki 

l.p. Oznaczenie załącznika  Nazwa załącznika  

1 Załącznik nr 1 Formularz Oferty  

https://lsi.eb2b.com.pl/
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4 Załącznik nr 2a-c Formularz cenowy – Część 1 - 3 

5 Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  

6 Załącznik nr 3a Instrukcja wypełniania JEDZ 

7 Załącznik nr 4a Wykaz usług – Część 1 

8 Załącznik nr 4b Wykaz usług – Część 2 

9 Załącznik nr 4c Wykaz usług – Część 3 

10 Załącznik nr 5a Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Część 1 

11 Załącznik nr 5b Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Część 2 

12 Załącznik nr 5c Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Część 3 

13 
Załącznik nr 6 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

14 Załącznik nr 7 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp 

15 Załącznik nr 8 
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne  

16 Załącznik nr 9 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

17 Załącznik nr 10  

Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu  z opłacaniem 
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1445) 

18 Załącznik nr 11 Opis Przedmiotu Zamówienia  

19 Załącznik nr 12a Wzór umowy - Część 1 -2 

20 Załącznik nr 12b Wzór umowy - Część 3 
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Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział  —  KRS: 0000243066 

www.lsi.net.pl 

 Załącznik 1 do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

FORMULARZ OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania „Opracowanie 

kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: 

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach 

Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego 

przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.  

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres oraz NIP i REGON: 

   

   

 

Osoba uprawniona do kontaktów:  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu   

Adres e-mail  

 

Osoba uprawniona do składania postąpień w toku aukcji, zgodnie z zapisami Rozdziału 14 pkt 8 SIWZ:  

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

                                                                                                                                                         

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia; 
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2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do 

SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty; 

3. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia w terminie 48 miesięcy od daty 

zawarcia umowy w tym: 

Część 1:24 miesiące 

Część 2: 24 miesiące 

Część 3: 12 miesięcy 

a. od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia - dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

dokumentacji projektowej dla każdego z zadań w zakresie niezbędnym do realizacji, z 

wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, 

wydanym na Zamawiającego, w tym 120 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów lokalizacyjnych wraz z operatem terenowo-

prawnym ( w formie pisemnej w 1 egzemplarzu, sporządzone na mapie do celów projektowych), 

w celu zaopiniowania przez Zamawiającego. 

b. Projekt budowlany wykonawczy ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami przed 

złożeniem na pozwolenie na budowę winien być dostarczony do Zamawiającego w celu jego 

akceptacji i sprawdzenia. Termin opiniowania ww. projektu przez Zamawiającego wynosi 14 dni 

od dnia złożenia. We wskazanym terminie Zamawiający zaakceptuje ww. lub zgłosi uwagi. 

c. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu realizacji przedmiotu umowy. W terminie 16 dni od dnia złożenia dokumentacji 

projektowej Zamawiający ją zaakceptuje podpisując protokół odbioru lub zgłosi swoje 

zastrzeżenia e-mailem lub na piśmie. 

d. sprawowania nadzoru autorskiego w ciągu 24 miesięcy dla części 1, 2 oraz 36 dla miesięcy dla 

części 3 od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, nie później jednak niż w ciągu 

48 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.  

3. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:  

 

Część 1: 

cena oferty brutto: ……………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji 

VAT na towary i usługi wskazane w pkt 14) 

VAT (23%)  

cena oferty netto: ……………………………………. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i usług 

wskazanych w pkt 14), 

Cena oferty brutto (z VAT) wynika z Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2a do 

SIWZ i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,                              

w szczególności wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wzoru umowy. 

Część 2: 

cena oferty brutto: ……………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji 

VAT na towary i usługi wskazane w pkt 14) 

VAT (23%)  

cena oferty netto: ……………………………………. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i usług 

wskazanych w pkt 14), 
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Cena oferty brutto (z VAT) wynika z Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2b do 

SIWZ i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,                              

w szczególności wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wzoru umowy. 

Część 3: 

cena oferty brutto: ……………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji 

VAT na towary i usługi wskazane w pkt 14) 

VAT (23%)  

cena oferty netto: ……………………………………. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i usług 

wskazanych w pkt 14), 

w tym: 

cena zamówienia podstawowego netto ………………………………………… PLN (z uwzględnieniem 

pozycji towarów i usług wskazanych w pkt 14);  

cena zamówienia podstawowego brutto ………………………………………. PLN (z podatkiem VAT, bez 

uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wskazane w pkt 14) 

cena prawa opcji netto …………………………………….. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i 

usług wskazanych w pkt 14);  

cena prawa opcji brutto …………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia 

pozycji VAT na towary i usługi wskazane w pkt 14) 

Cena oferty brutto (z VAT) wynika z Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 c do 

SIWZ i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,                              

w szczególności wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wzoru umowy. 

 

4. zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji dla ostatniego Zadania, zgodnie z 

warunkami Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 12a-b do SIWZ, 

5. w związku z art. 558 §1 k.c., wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt 4. 

 

6. Część 1 - Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 

w Załączniku nr 5a do SIWZ (Wykaz osób) na stanowisko: Projektanta nr 1, tj. Pan/Pani 

………………………………………….…………., posiada uprawnienia  do pełnienia funkcji  Projektanta 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt. 1.2.3, ppkt. 1.2.3.2, lit. a) oraz wymagane doświadczenie zawodowe 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt. 1.1, ppkt. 1)  - innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3.2, lit. b)po uzyskaniu 

uprawnień, których mowa w Rozdziale 5 1.2.3 ppkt. 1.2.3.2, lit. a) 

 

L.p. 

Nazwa i rodzaj 

dokumentacji   

Nazwa  i adres 

Zleceniodawcy 

Czy uzyskał decyzje 

środowiskową 

Długość 

kanału 

 w metrach 

Z przejściem pod 

rzeką przy 

zastosowaniu 

syfonu 

1.   TAK/NIE *  TAK/NIE * 
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2.   TAK/NIE *  TAK/NIE * 

 

7. Część 2 - Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 

w Załączniku nr 5b do SIWZ (Wykaz osób) na stanowisko: Projektanta 1, tj. Pan/Pani 

………………………………………….…………., posiada uprawnienia  do pełnienia funkcji  Projektanta 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt. 1.2.3 ppkt. 1.2.3.2.  lit. a) oraz wymagane doświadczenie zawodowe 

zgodne z Rozdziałem 9 pkt. 1.2, ppkt. 2)  - innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3.2, lit. b) po uzyskaniu 

uprawnień, których mowa w Rozdziale 5 1.2.3 ppkt. 1.2.3.2, lit. a) 

L.p. 

Nazwa i rodzaj 

dokumentacji   

Nazwa  i adres 

Zleceniodawcy 

Czy uzyskał decyzje 

środowiskową 

Długość 

kanału 

 w metrach 

Projekt 

przepompowni 

ścieków (min. 

część 

elektryczną, 

 AKPiA, 

telemechanikę, 

przekaz 

danych 

1.   TAK/NIE *  TAK/NIE * 

2.   TAK/NIE *  TAK/NIE * 

 

8. Część 3 - Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 

w Załączniku nr 5c do SIWZ (Wykaz osób) na stanowisko: Projektanta, tj. Pan/Pani 

………………………………………….…………., posiada uprawnienia  do pełnienia funkcji  Projektanta 

zgodne z Rozdziałem 5 pkt. 1.2.3 ppkt. 1.2.3.2.  lit. a) oraz wymagane doświadczenie zawodowe 

zgodne z Rozdziałem 9 pkt. 1.3, ppkt. 3)  - innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3 ppkt. 1.2.3.2, lit. b) po 

uzyskaniu uprawnień, których mowa w Rozdziale 5 pkt.  1.2.3 ppkt. 1.2.3.2, lit. a) 

 

L.p. 
Nazwa i rodzaj 

dokumentacji   

Nazwa  i adres 

Zleceniodawcy 

Długość kanału/sieci w 

metrach 

1.    

2.    

9. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni; 

10. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12a-b do SIWZ; 

11. w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną podane przez Zamawiającego; 
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12. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia]* 

13. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 

14. oświadczam(y), że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów  

i usług oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych).  

W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, informacja winna 

wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

(ww. zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych) 

 

L.P. Nazwa (rodzaj) towaru/ usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 

powstania 

Wartość towaru/usługi bez kwoty 
podatku VAT 

   

   

Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty 
Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
 

15. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania]*: 

 

l.p. oznaczenie rodzaju informacji 
strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

    

    
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż żadne z informacji nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

UWAGA! Jeżeli Wykonawca wypełnia powyższa tabelę zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z zapisami Rozdziału 12 – Opis 

sposobu przygotowania ofert, pkt 25). 

16. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu: 
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Uwaga: 

W przypadku wykonywani a części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się 

Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres 

prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Lp. 

Nazwa części zamówienia 
przewidziana do wykonania 

przez podwykonawcę – 
podmiot udostepniający 

swoje zasoby 

Nazwa (firma) podwykonawcy  

Nr części postępowania: 

1.   

 

2.   

 

 

17. zamierzam(y) powierzyć n/w podwykonawcom następujące części zamówienia 
 

Lp. 
Nazwa części zamówienia 

przewidziana do wykonania 
przez podwykonawcę 

Nazwa (firma) podwykonawcy (o 
ile jest znana na dzień 
sporządzania oferty) 

Nr części postępowania: 

1.   

 

2.   

 

 
Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższe tabele niewypełnione  to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca 
samodzielnie zrealizuje całe niniejsze zamówienie  
 
 

18.  przesłany na adres Zamawiającego: jedz@lsi.net.pl plik JEDZ-a  został opatrzony hasłem***:  

Nazwa 
WYKONAWCY/PODMIOTU 

UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE 
ZASOBY 

HASŁO: 

JEDZ  
oznaczony 

numerem:**** 
(jeżeli dotyczy): 

Inne informacje dotyczące 
dostępu do JEDZ *** 

(jeżeli dotyczy) 

   
 

   
 

   
 

 

mailto:jedz@lsi.net.pl
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19. Oświadczam(my), że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu, zawarcia i realizacji umowy o udzielenie zamówienia. 

 

20. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Nr konta bankowego, na które 
należy zwrócić wadium  
(w przypadku wniesienia 
wadium w formie pieniężnej) 

Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego 
wadium wpłynęło na konto Zamawiającego. 

Informacja czy Wykonawca 
jest**: 
(w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie,  
 wymaganą informację należy podać w 
odniesieniu do lidera)  

mikroprzedsiębiorstwem 
 
 
TAK/NIE* 

małym lub średnim 
przedsiębiorstwem 
 
TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

** Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 

*** Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść 

oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu,                   

w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 

zawartych w JEDZ. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczające będzie 

wskazanie hasła dostępu do pliku JEDZ tylko na jednym z formularzy oferty. 

****Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ 

na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę 

postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na 

identyfikację wykonawcy (W przypadku oznaczenia JEDZ numerem - numer ten musi być wskazany w treści oferty)   

 zaznaczyć odpowiednie 

Miejscowość i data:……………………………………    ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

FORMULARZ CENOWY – część 1 
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1 2 3 4 5 (3x23%+3) 6 7 
8 

(6x23%+6) 
9 

(3+6) 
10 

(5+8) 

1 

Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego 

wraz z odejściami bocznymi w ul. 

Chocianowickiej na odcinku od 

wysokości posesji nr 57 do końca ulicy 

oraz budowa kanału zbiorczego w 

drodze wewnętrznej na odcinku od ul. 

Chocianowickiej na północ od kolektora 

VII. 

        

2 

Zadanie 2. Budowa kanału sanitarnego 

wraz z odejściami bocznymi w ul. 

Łaskowice na odcinku od początku ulicy 

do ul. Nad Dobrzynką. 

        

3 
Zadanie 3. Budowa kanału sanitarnego 

wraz z odejściami bocznymi w ul. Nad 

Dobrzynką na odcinku od ul. Łaskowice 
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na południe 

SUMA: 
        

UWAGA! Wartość za pełnienie nadzoru autorskiego uwzględniona w cenie oferty, nie może przekraczać 15% wartości usługi wykonania dokumentacji projektowej. 
 W przypadku niespełniania w/w wymogu, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 
Sumy z kolumny 9 i 10 należy wpisać do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) z uwzględnieniem zapisów pkt 14 Formularza Oferty 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy(ów)  

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

reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  
Miejscowość i  data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 2b do SIWZ 
 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

FORMULARZ CENOWY – część 2 
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1 2 3 4 5 (3x23%+3) 6 7 
8 

(6x23%+6) 
9 

(3+6) 
10 

(5+8) 

1 

Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego 

wraz z odejściami bocznymi w ul. 

Łaskowice na odcinkach od ul. Nad 

Dobrzynką na północny zachód  do 

przepompowni ścieków (rejon posesji 

nr 145) oraz od ul. Nad Dobrzynką na 

zachód (do rejonu posesji nr 104). 

        

2 
Zadanie 2. Budowa przepompowni 

ścieków na działce drogowej nr 292/2 

obręb G-53. 
        

3 

Zadanie 3. Budowa kanału tłocznego w 

ul. Łaskowice na odcinku od kolektora 

Pabianice – GOŚ do przepompowni 

ścieków. 

        

SUMA: 
        

UWAGA! Wartość za pełnienie nadzoru autorskiego uwzględniona w cenie oferty, nie może przekraczać 15% wartości usługi wykonania dokumentacji projektowej. 
 W przypadku niespełniania w/w wymogu, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 
Sumy z kolumny 9 i 10 należy wpisać do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) z uwzględnieniem zapisów pkt 14 Formularza Oferty 
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Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy(ów)  

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

reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  
Miejscowość i  data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 2c do SIWZ 
 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi                                                                                       

FORMULARZ CENOWY – część 3 
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1 2 3 4 5 (3x23%+3) 6 7 
8 

(6x23%+6) 
9 

(3+6) 
10 

(5+8) 

1 

Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego 

wraz z odejściami bocznymi w ul. 

Szaniawskiego w Łodzi na terenie działki 

nr 232 położonej w obrębie W-40, na 

odcinku od istniejące kanału 

sanitarnego w ul. Szaniawskiego do 

wysokości podłączenia posesji nr 15. 

 

        

2 

Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej 

w drodze wewnętrznej ul. 

Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi, na 

odcinku od istniejącego wodociągu w 

ul. Cyprysowej na północ 

 

        

3 

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej 

w ul. Rodzinnej, na odcinku od 

wodociągu w ul. Skrajnej do istniejącej 

końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej. 
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SUMA: 
        

             PRAWO OPCJI – część 3 

1 

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla zadania 1. 

części III – Budowa kanału sanitarnego 

wraz z odejściami bocznymi w ul. 

Szaniawskiego w Łodzi 

        

2 

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla zadania 2. 

części III – Budowa sieci wodociągowej 

w drodze wewnętrznej ul. 

Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi 

        

3 

Zadanie 3. Opracowanie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla zadania 3. 

części III – Budowa sieci wodociągowej 

w ul. Rodzinnej, na odcinku od 

wodociągu w ul. Skrajnej do istniejącej 

końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej. 

        

SUMA: 
        

SUMA RAZEM Z PRAWEM OPCJI: 
        

 
UWAGA! Wartość za pełnienie nadzoru autorskiego uwzględniona w cenie oferty, nie może przekraczać 15% wartości usługi wykonania dokumentacji projektowej. 
 W przypadku niespełniania w/w wymogu, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 
Sumy z kolumny 9 i 10 należy wpisać do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) z uwzględnieniem zapisów pkt 14 Formularza Oferty 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy(ów)  

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

reprezentowania Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  
Miejscowość i  data 

1.      
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2.      
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 

zamieszczony w odrębnym pliku na stronie internetowej Zamawiającego 

I. Zamawiający przekazuje plik JEDZ w formacie xml, który po zaimportowaniu winien być 

uzupełniony przez Wykonawcę, wydrukowany, podpisany i załączony do oferty. Zasady 

składania JEDZ zostały opisane w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1.1.1. SIWZ oraz Rozdziale 12 pkt.23 

SIWZ 

II. Zamawiający przypomina, że w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α”  

w CZĘŚCI IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać sekcji A÷D. 

III. Szczegółowe instrukcje wypełniania JEDZ znajdują się w odrębnym pliku. 

SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCĘ ELEKTRONICZNIE ORAZ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM 

PODPISEM ELEKTRONICZNYM;  
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Załącznik nr 4a do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

Wykaz usług  
dla części 1 

 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pod nazwą „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na 

budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej 

w Łodzi.” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert wykonałem (liśmy) następujące usługi: 

L.p. 

Przedmiot usługi 
(opis winien 
potwierdzać 
wymagania 

określone w rozdz. 
5 pkt 1.2.3.1. SIWZ 

 

Przedmiot zamówienia 
(usługi główne) 

Data wykonania (rozpoczęcie i 
zakończenie,  
dd/mm/rr) 

Długość kanału 
sanitarnego [m] - nie 
mniejsza niż 700 m* 

 
odbiorca usługi  
(nazwa i adres) 

Inwestycja 
realizowana w 

granicach 
administracyjnych 

miasta 

 

 

1 

 

 

  

………………………m 

  

TAK/NIE 
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2 

 

 

  

……………………….m 

  

 

TAK/NIE 

 *dla projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego długość kanału bocznego należy podać bez odejść bocznych 

Oświadczam(y), że polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych:  

a. poz. ………… wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawców* składającego/składających ofertę, 

b. poz. ……… wykazu jest zasobem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y* pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1.7 SIWZ. 
(*) - niewłaściwe skreślić 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dowody dotyczące wskazanych usług, określające, czy usługi te zostały wykonane 

należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do 

wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ppkt 1.2.3.1 SIWZ. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeśli z 

uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie. 

2. Wykonawca może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w 

realizacji wykazanej części zamówienia Wówczas ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2.3.1. ppkt 1) lit. a)   Rozdziału 5 SIWZ w 

stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako 

jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, 

na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1, winny być 

wystawione na ten podmiot. 

Miejscowość i data:……………………………………                        ….………………………………………. 
           Podpis i pieczęć 
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Załącznik nr 4b do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

Wykaz usług  
dla części 2 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pod nazwą „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na 

budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej 

w Łodzi.” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert wykonałem (liśmy) następujące usługi: 

L.p. 

Przedmiot usługi 
(opis winien 
potwierdzać 
wymagania 

określone w rozdz. 
5 pkt 1.2.3.1. SIWZ 

 

przedmiot zamówienia 
(usługi główne) 

Data wykonania (rozpoczęcie i 
zakończenie,  
dd/mm/rr) 

długość kanału 
sanitarnego/ 

rurociągu - nie 
mniejsza niż 500 

m* 
 
 

odbiorca usługi  
(nazwa i adres) 

Inwestycja 
realizowana w 

granicach 
administracyjnych 

miasta 

Rodzaj projektowanej 
instalacji (kanał 

sanitarny/przepompowni
a ścieków/rurociąg 

tłoczony) 

Projekt zawierający m. in. 
część elektryczną, AKPiA, 
telemechanikę, przekaz 

danych 

 

 

1 

 

 

  

……………………m 

 TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

 
 kanał sanitarny 
 przepompownia ścieków 
 rurociąg tłoczony 

 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
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2 

 

 

  

 

…………………….m 

 TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

 
 kanał sanitarny 
 przepompownia ścieków 
 rurociąg tłoczony 

 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

3.  

 

  

 

…………………….m 

 TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 

 
 kanał sanitarny 
 przepompownia ścieków 
 rurociąg tłoczony 

 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

*dla projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanału sanitarnego długość kanału bocznego należy podać bez odejść bocznych 

 

Oświadczam(y), że polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych:  

c. poz. ………… wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawców* składającego/składających ofertę, 

d. poz. ……… wykazu jest zasobem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y* pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1.7 SIWZ. 
(*) - niewłaściwe skreślić 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dowody dotyczące wskazanych usług, określające, czy usługi te zostały wykonane 

należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do 

wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ppkt 1.2.3.1 SIWZ. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeśli z 

uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie. 

5. Wykonawca może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w 

realizacji wykazanej części zamówienia Wówczas ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2.3.1. ppkt 1) lit. a)   Rozdziału 5 SIWZ w 

stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako 

jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, 

na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 
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6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1, winny być 

wystawione na ten podmiot. 

 

 

Miejscowość i data:…………………………………… 
 

         ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 
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Załącznik nr 4c do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

Wykaz usług  
dla części 3 

 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pod nazwą „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na 

budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej 

w Łodzi.” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert wykonałem (liśmy) następujące usługi: 

L.p. 

Przedmiot usługi 
(opis winien 
potwierdzać 
wymagania 

określone w rozdz. 
5 pkt 1.2.3.1. SIWZ) 

 

przedmiot zamówienia 
(usługi główne) 

Data wykonania (rozpoczęcie i 
zakończenie,  
dd/mm/rr) 

długość 
wodociągu/ 

kanału 
sanitarnego [m]* 

odbiorca usługi  
(nazwa i adres) 

Inwestycja realizowana w 
granicach 

administracyjnych miasta 

Rodzaj projektowanej instalacji 
(kanał 

sanitarny/przepompownia 
ścieków/rurociąg tłoczony) 

 

 

1 

 

 

  

 

……………………m 

 TAK/NIE  

 Wodociąg 
 Kanał sanitarny 
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2 

 

 

  

 

…………………..m 

 TAK/NIE  Wodociąg 
 Kanał sanitarny 

*długość wodociągu nie mniejsza niż 200 m; długość kanału sanitarnego nie mniejsza niż 100 m (długość kanału sanitarnego bez odejść bocznych) 

 

Oświadczam(y), że polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych:  

e. poz. ………… wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawców* składającego/składających ofertę, 

f. poz. ……… wykazu jest zasobem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y* pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.1.7 SIWZ. 
(*) - niewłaściwe skreślić 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dowody dotyczące wskazanych usług, określające, czy usługi te zostały wykonane 

należycie. Za usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do 

wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 5 ppkt 1.2.3.1 SIWZ. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeśli z 

uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie. 

8. Wykonawca może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w 

realizacji wykazanej części zamówienia Wówczas ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2.3.1. ppkt 1) lit. a)   Rozdziału 5 SIWZ w 

stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako 

jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, 

na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

9. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, to dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1, winny być 

wystawione na ten podmiot. 

Miejscowość i data:……………………………………                                                                          ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć
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Załącznik nr 5a do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

Wykaz osób 
Część 1 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów 

sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicy Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi” w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierowaliśmy następujące 

osoby:  

 

Projektant 1  
1 2 3 

Imię i nazwisko 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia  

(nazwa i numer uprawnień, data ich uzyskania i szczegółowy 

zakres oraz podstawa prawna uprawnień) 

(opis winien potwierdzać wymagania określone w rozdz. 5 pkt 

1.2.3. pkt. 2 ppkt 1) SIWZ) 

Opis doświadczenia zawodowego 

 



BZU.IG.2291-20/18          SIWZ 

 

 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 64 

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….. 

Nazwa i numer uprawnień*: …………………………………..... 

Data uzyskania uprawnień*: …………………………………..... 

Szczegółowy zakres uprawnień wraz z określeniem do czego 

upoważniają*:……………………………………….………… 

Podstawa prawna zakresu uprawnień z Rozporządzenia w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie*:………………………………… 

 

1. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń. Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 

zamówienia tj. projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

2. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu dwóch projektów budowlano-wykonawczych 

na budowę kanałów sanitarnych granicach administracyjnych miast o długości każdego z  nich nie 

mniejszej niż 700 m (długość kanałów bez odejść bocznych) - po uzyskaniu uprawnień: 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
kanału 

sanitarnego 
[m]*** 

(długość nie 
mniejsza niż 

700 m) 
 

Kanały sanitarne 
w granicach 

administracyjnych 
miasta 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

TAK/NIE** 

 

 

2 

   

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

........m* 

TAK/NIE** 

 

 

 

Projektant 2 

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

Nazwa i numer uprawnień*: …………………………………..... 

Data uzyskania uprawnień*: …………………………………..... 

Szczegółowy zakres uprawnień wraz z określeniem do czego 

upoważniają*:……………………………………….………… 

Podstawa prawna zakresu uprawnień z Rozporządzenia w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie*:………………………………… 

 

1. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń. Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 

zamówienia tj. projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

2. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu dwóch projektów budowlano-wykonawczych 

na budowę kanałów sanitarnych granicach administracyjnych miast o długości każdego z  nich nie 

mniejszej niż 700 m (długość kanałów bez odejść bocznych) - po uzyskaniu uprawnień: 
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 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 65 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
kanału 

sanitarnego 
[m]*** 

(długość nie 
mniejsza niż 

700 m) 
 

Kanały sanitarne 
w granicach 

administracyjnych 
miasta 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

TAK/NIE** 

 

 

2 

   

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

........m* 

TAK/NIE** 

 

 

 

 

* wpisać 

**niewłaściwe skreślić 

*** podać długość kanału sanitarnego bez odejść bocznych 

Oświadczam(y), że:  

a. dysponuję/dysponujemy** osobą/osobami** wskazanymi w poz. ……….. Wykazu, 

b. nie dysponuję/nie dysponujemy** osobą/osobami** wskazanymi w poz. ……….., lecz zasoby te zostaną oddane mi/nam** do dyspozycji na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y** pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6  

pkt 1.1.3 SIWZ. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Miejscowość i data:…………………………………… 
              ….………………………………. 
                Podpis i pieczęć 

WYKAZ OSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 



BZU.IG.2291-20/18          SIWZ 

 

 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 66 

Załącznik nr 5b do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

Wykaz osób 
Część 2 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów 

sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicy Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi” w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierowaliśmy następujące 

osoby:  

 

Projektant 1  
1 2 3 

Imię i nazwisko 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia  

(nazwa i numer uprawnień, data ich uzyskania i szczegółowy 

zakres oraz podstawa prawna uprawnień) 

(opis winien potwierdzać wymagania określone w rozdz. 5 pkt 

1.2.3. pkt. 2 ppkt 1) SIWZ) 

Opis doświadczenia zawodowego 

 



BZU.IG.2291-20/18          SIWZ 

 

 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 67 

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….. 

Nazwa i numer uprawnień*: …………………………………..... 

Data uzyskania uprawnień*: …………………………………..... 

Szczegółowy zakres uprawnień wraz z określeniem do czego 

upoważniają*:……………………………………….………… 

Podstawa prawna zakresu uprawnień z Rozporządzenia w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie*:………………………………… 

 

1. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń. Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 

zamówienia tj. projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

2. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczych na budowę 

kanałów sanitarnych granicach administracyjnych miast o długości każdego z  nich nie mniejszej 

niż 500 m (długość kanałów bez odejść bocznych) - po uzyskaniu uprawnień: 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
kanału 

sanitarnego 
[m]*** 

(długość nie 
mniejsza niż 

500 m) 
 

Kanały sanitarne 
w granicach 

administracyjnych 
miasta 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m 

TAK/NIE* 

 

 

3. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego 

przepompowni ścieków (zawierający m.in. część elektryczną, AKPiA, telemechanikę, przekaz 

danych): 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Projekt 
zawiera m.in. 

część 
elektryczną 

AKPiA, 
telemechanik

ę, przekaz 
danych 

 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

TAK/NIE 

 

 

4. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego rurociągu 

tłocznego o długości nie mniejszej niż 500 m: 
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 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 68 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 

[m]*** 
 (nie mniejsza 

niż 500 m) 
 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

 

 

Projektant 2 

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

Nazwa i numer uprawnień*: …………………………………..... 

Data uzyskania uprawnień*: …………………………………..... 

Szczegółowy zakres uprawnień wraz z określeniem do czego 

upoważniają*:……………………………………….………… 

Podstawa prawna zakresu uprawnień z Rozporządzenia w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie*:………………………………… 

 

1. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń. Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 

zamówienia tj. projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

2. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczych na budowę 

kanałów sanitarnych granicach administracyjnych miast o długości każdego z  nich nie mniejszej 

niż 500 m (długość kanałów bez odejść bocznych) - po uzyskaniu uprawnień: 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
kanału 

sanitarnego 
[m]*** 

(długość nie 
mniejsza niż 

500 m) 
 

Kanały sanitarne 
w granicach 

administracyjnych 
miasta 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

TAK/NIE** 

 

 

3. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego 

przepompowni ścieków (zawierający m.in. część elektryczną, AKPiA, telemechanikę, przekaz 

danych): 
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 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 69 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Projekt 
zawiera m.in. 

część 
elektryczną 

AKPiA, 
telemechanik

ę, przekaz 
danych 

 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

TAK/NIE 

 

 

4. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego rurociągu 

tłocznego o długości nie mniejszej niż 500 m: 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 

[m]***  
(nie mniejsza 

niż 500 m) 
 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

 

 

 

* wpisać 

**niewłaściwe skreślić 

*** podać długość kanału sanitarnego bez odejść bocznych 

Oświadczam(y), że:  

c. dysponuję/dysponujemy** osobą/osobami** wskazanymi w poz. ……….. Wykazu, 

d. nie dysponuję/nie dysponujemy** osobą/osobami** wskazanymi w poz. ……….., lecz zasoby te zostaną oddane mi/nam** do dyspozycji na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y** pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6  

pkt 1.1.3 SIWZ. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Miejscowość i data:…………………………………… 
              ….………………………………. 
                Podpis i pieczęć 

WYKAZ OSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  
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Załącznik nr 5c do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

Wykaz osób 
Część 3 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów 

sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicy Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi” w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierowaliśmy następujące 

osoby:  

 

Projektant 1  
1 2 3 

Imię i nazwisko 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia  

(nazwa i numer uprawnień, data ich uzyskania i szczegółowy 

zakres oraz podstawa prawna uprawnień) 

(opis winien potwierdzać wymagania określone w rozdz. 5 pkt 

1.2.3. pkt. 2 ppkt 1) SIWZ) 

Opis doświadczenia zawodowego 
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 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  
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…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….. 

Nazwa i numer uprawnień*: …………………………………..... 

Data uzyskania uprawnień*: …………………………………..... 

Szczegółowy zakres uprawnień wraz z określeniem do czego 

upoważniają*:……………………………………….………… 

Podstawa prawna zakresu uprawnień z Rozporządzenia w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie*:………………………………… 

 

1. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń. Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 

zamówienia tj. projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

2. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczych na budowę 

wodociągu w granicach administracyjnych miast o długości nie mniejszej niż 200 m - po uzyskaniu 

uprawnień: 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
wodociągu 

[m]*** 
(długość nie 
mniejsza niż 

200 m) 
 

Wodociąg w 
granicach 

administracyjnych 
miasta 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

TAK/NIE** 

 

 

 

3. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego na 

budowę kanału sanitarnego w granicach administracyjnych miast o długości nie mniejszej niż 100 

m (długość kanału bez obejść bocznych) 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
kanału 

sanitarnego 
[m]*** 

(długość nie 
mniejsza niż 

200 m) 
 

 
Kanał sanitarny w 

granicach 

administracyjnych 

miasta 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

 

TAK/NIE** 

 

 

 

Projektant 2 

 

…………………………

…………………………

Nazwa i numer uprawnień*: …………………………………..... 

Data uzyskania uprawnień*: …………………………………..... 

Szczegółowy zakres uprawnień wraz z określeniem do czego 

upoważniają*:……………………………………….………… 

1. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń. Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu 
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…………………………

…………………………

………………………… 

Podstawa prawna zakresu uprawnień z Rozporządzenia w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie*:………………………………… 

 

zamówienia tj. projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

2. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczych na budowę 

wodociągu w granicach administracyjnych miast o długości nie mniejszej niż 200 m - po uzyskaniu 

uprawnień: 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
wodociągu 

[m]*** 
(długość nie 
mniejsza niż 

200 m) 
 

Wodociąg w 
granicach 

administracyjnych 
miasta 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

TAK/NIE** 

 

 

 

3. posiada doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego na 

budowę kanału sanitarnego w granicach administracyjnych miast o długości nie mniejszej niż 100 

m (długość kanału bez obejść bocznych) 

L.p. 
Nazwa opracowanej 

dokumentacji 

Przedmiot i 
zakres projektu 
(określić czego 

dotyczył) 

Długość 
kanału 

sanitarnego 
[m]*** 

(długość nie 
mniejsza niż 

200 m) 
 

 
Kanał sanitarny w 

granicach 
administracyjnych 

miasta 

 
Data opracowania 

projektu 

1 

   

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

........m* 

 

TAK/NIE** 

 

 

 

* wpisać 

**niewłaściwe skreślić 

*** podać długość kanału sanitarnego bez odejść bocznych 

Oświadczam(y), że:  

e. dysponuję/dysponujemy** osobą/osobami** wskazanymi w poz. ……….. Wykazu, 

f. nie dysponuję/nie dysponujemy** osobą/osobami** wskazanymi w poz. ……….., lecz zasoby te zostaną oddane mi/nam** do dyspozycji na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego załączam/y** pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6  

pkt 1.1.3 SIWZ. 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Miejscowość i data:…………………………………… 
              ….………………………………. 
                Podpis i pieczęć 

WYKAZ OSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
dla części ……….. * 

(*) należy określić część zamówienia (1, 2, 3), na którą Wykonawca składa ofertę 

l.p. Nazwa Wykonawcy: Adres: 

   

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania „Opracowanie kompleksowych 

projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, 

Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.”w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ja/my** niżej podpisany/i** 

oświadczam/my**, że:  

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją z otwarcia ofert 

Wykonawca: 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018, poz. 419 z późn. zm) 

 należy do tej samej grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018, poz. 419 z późn. zm), w skład której wchodzą 
następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

1)………………………………………………………………………………………………... 

2)……………………………………………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………………………………………….. 

(**) niepotrzebne skreślić lub pominąć 
(***) zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

[Brak zaznaczenia któregokolwiek z kwadratów i niewypełnienie listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej - przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wstawieniu daty na dokumencie będzie rozumiane jako 
informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.] 

 
1. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Stosowne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy 

złożyć wyłącznie w odniesieniu do kręgu Wykonawców którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. Jeśli zatem wykonawca należy do grupy kapitałowej, ale żaden z podmiotów należących do 

tej grupy nie złożył odrębnej oferty w tym postępowaniu, wykonawca oświadcza, iż nie należy do tej samej 

grupy kapitałowej. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Miejscowość i data:…………………………………… 
         ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 

OŚWIADCZENIE JEST SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA 

NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp  

(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.1.4 SIWZ)) 

dla części ……….. * 
(*) należy określić część zamówienia (1, 2, 3), na którą Wykonawca składa ofertę 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania „Opracowanie 

kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: 

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach 

Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*, że:  

 Nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, albo1 

 Wydano wobec nas prawomocny wyrok lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ale 

dokonaliśmy płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarliśmy wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności na potwierdzenie czego 

dołączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności*; 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
Miejscowość i data:……………………………………    ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć  

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE 

OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

OŚWIADCZENIE albo DOKUMENTY (dokumenty w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - potwierdzające 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty 

potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności)  

NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                           
*
 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego  
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

(przesłanka obligatoryjna - art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.1.11 SIWZ)) 

dla części ……….. * 
(*) należy określić część zamówienia (1, 2, 3), na którą Wykonawca składa ofertę 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania „Opracowanie 

kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: 

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach 

Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego oświadczamy, że: 

 Nie wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania 

się o zamówienia publiczne*; 

 Wydano wobec nas orzeczenia, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne*; 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
Miejscowość i data:…………………………………… 
 
 
         ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 

 

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE 

OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych zasobów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
dla części ……….. * 

(*) należy określić część zamówienia (1, 2, 3), na którą Wykonawca składa ofertę 

l.p. Nazwa Podmiotu Trzeciego: Adres: 

  
 
 
 
 

 

 
Ja (my) niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko 

osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego) zobowiązuję(my) się do oddania na 

potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-

wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad 

Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 

następującemu Wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy): 

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

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

następujących zasobów (należy wskazać rodzaj udostępnianych zasobów, np. zdolności techniczne 

lub zawodowe, potencjał ekonomiczny lub finansowy): 

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

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

Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

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

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

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów/ zakres mojego udziału przy 

wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

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

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:  

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

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

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

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
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d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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

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

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

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(DATA, PODPIS I PIECZĄTKA IMIENNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI  

W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - UDOSTĘPNIAJĄCEGO)  

 

 

 

UWAGA!  

Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, 

wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które 

wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 

Zgodnie z zapisami SIWZ i ustawy Pzp, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu.  
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp  

(przesłanka fakultatywna - art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (rozdz. 5 pkt 2.2.3 SIWZ)) 

dla części ……….. * 
(*) należy określić część zamówienia (1, 2, 3), na którą Wykonawca składa ofertę 

l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 

   

   

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego dla zadania  „Opracowanie 

kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: 

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach 

Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, ja/my* niżej podpisany/i* oświadczam/my*,  

że:  

 nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)*; 

 zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia                

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)*; 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
Miejscowość i data:…………………………………… 
 
 
         ….………………………………. 
           Podpis i pieczęć 

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE 

OŚWIADCZENIE SKŁADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY. 

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

(zamieszczony w oddzielnym pliku) 
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Załącznik nr 12a do SIWZ 

Wzór umowy 

Część 1 - 2 

Umowa nr ………/2018 

 

zawarta w dniu ......................... pomiędzy:  

Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 190, NIP: 725-19-

06-517, REGON: 100077301, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr: 0000243066, z kapitałem 

zakładowym w wysokości: 989 820 000,00 PLN, reprezentowaną przez: 

 

…………………………....... – ………………...……. 

…………………………....... – ………………...……. 

…………………………....... – ………………...……. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a firmą ..............................................., z siedzibą w ................................, NIP: ............., REGON: 

........................, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców .............................. pod KRS nr: ......................., 

z kapitałem zakładowym w wysokości: ................... PLN, reprezentowaną 

przez:............................................................................................,  

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych art. 39 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. - zwana dalej „PZP” lub ustawą Pzp) i 

złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa 

zamówień publicznych, strony zawierają Umowę na „Opracowanie kompleksowych projektów 

budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, 

Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi. – część 

…… (dla każdej z części 1-2 zostanie zawarta odrębna umowa).” 

Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania 

niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień 

w niej zawartych. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) opracowanie kompleksowych projektów budowlano – wykonawczych wraz z przedmiarem 

robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót umożliwiającą realizację inwestycji, zawierającą niezbędne do 

wykonania zadania dokumentacje branżowe, kosztorysy, uzgodnienia, decyzje oraz 

prawomocne pozwolenie na budowę  (zwaną dalej na potrzeby niniejszego postępowania 

„dokumentacją projektową”) na:  
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„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów 
sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz 
wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi” z podziałem na zadania: 
 
Dla części 1: 
 

Zadanie 1.  Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Chocianowickiej na 

odcinku od wysokości posesji nr 57 do końca ulicy oraz budowa kanału zbiorczego w 

drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Chocianowickiej na północ od kolektora VII. 

Zadanie 2. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Łaskowice na odcinku od 

początku ulicy do ul. Nad Dobrzynką. 

Zadanie 3. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Nad Dobrzynką na 

odcinku od ul. Łaskowice na południe.  

albo  
 
Dla części 2: 
 
Zadanie 1.      Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Łaskowice na odcinkach 

od ul. Nad Dobrzynką na północny zachód do przepompowni ścieków (rejon posesji  
nr 145) oraz  od ul. Nad Dobrzynką na zachód (do rejonu posesji nr 104). 

Zadanie 2.      Budowa przepompowni ścieków na działce drogowej nr 292/2 obręb G-53. 
Zadanie 3.    Budowa kanału tłocznego w ul. Łaskowice na odcinku od kolektora Pabianice –  GOŚ   

do przepompowni  ścieków. 
 

2) pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją 

projektową, na wniosek Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w §1 ust.1, pkt 

1): 

1) w wersji papierowej – po 4 kompletne egzemplarze dla każdego z zadań, o których mowa §1 

ust. 1 pkt 1); 

2) w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową, tj. na płytach CD lub DVD, w formacie 

umożliwiającym edycję za pomocą jednego z posiadanych przez Zamawiającego 

oprogramowań (wskazanych w załączniku nr 11 do SIWZ) – po 2 kompletne egzemplarze, w 

tym 1 egzemplarz w formacie pdf. dla każdego z zadań, o których mowa §1 ust. 1 pkt. 1); 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały lokalizacyjne wraz z 

operatem terenowo-prawnym - w formie pisemnej, w 1 egzemplarzu.  

§ 3 

Terminy realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 48 miesięcy – część 1 

i 48 miesięcy – część 2  od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, w tym: 

a) dla Część 1: 24 miesiące 

    dla Część 2: 24 miesiące 
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 od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia - dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

dokumentacji projektowej dla każdego z zadań w zakresie niezbędnym do realizacji, z 

wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, 

wydanym na Zamawiającego, w tym 120 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów lokalizacyjnych wraz z operatem terenowo-

prawnym ( w formie pisemnej w 1 egzemplarzu, sporządzone na mapie do celów projektowych), 

w celu zaopiniowania przez Zamawiającego. 

 b) Projektu budowlano-wykonawczego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 

przed złożeniem na pozwolenie na budowę winien być dostarczony do Zamawiającego w celu 

jego akceptacji i sprawdzenia. Termin opiniowania ww. projektu przez Zamawiającego wynosi 14 

dni od dnia złożenia. We wskazanym terminie Zamawiający zaakceptuje ww. lub zgłosi uwagi. 

 c) Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu na realizację przedmiotu umowy. W terminie 16 dni od dnia złożenia 

dokumentacji projektowej Zamawiający ją zaakceptuje podpisując protokół odbioru lub zgłosi 

swoje zastrzeżenia e-mailem lub na piśmie. 

 d) sprawowania nadzoru autorskiego w ciągu 24 miesięcy daty uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę, nie później jednak niż w ciągu 48 miesięcy od daty zawarcia niniejszej 

umowy.  

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) Strony przyjmują datę 

podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej 

ostatniego zadania bez uwag. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru wcześniejszego niż w terminie określonym w ust. 1  

pkt. 1) każdego zadania z osobna. W takim przypadku sporządzany jest protokół odbioru 

częściowego dla zadań będących przedmiotem odbioru częściowego. Do odbiorów częściowych 

mają odpowiednio zastosowanie postanowienia umowy dotyczące odbioru całości dokumentacji. 

 

§ 4 

 Warunki realizacji  

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy 

zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, 

2) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, 

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

2. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ, oraz z wymaganiami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o.o., stanowiącymi 

załącznik nr 11 do SIWZ a także obowiązującymi przepisami, normami. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie/Zasady płatności 

1. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może przysługiwać Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy, wynosi netto ……….…….. PLN, plus należny podatek VAT 23 % , co stanowi kwotę brutto: 

………..  PLN (słownie: …………..……..), zgodnie ze szczegółową wyceną zawartą w Ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W tym: 



BZU.IG.2291-20/18  SIWZ   

 

 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 85 

1) Łączna wartość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej wynosi netto 

………………… PLN, plus należny podatek VAT 23% , co stanowi kwotę brutto: ………………. 

PLN, 

2) Łączna wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego wynosi netto ………… 

PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: …………… PLN. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.1) niniejszego paragrafu, zostanie Wykonawcy 

zapłacone – po wykonaniu całości przedmiotu umowy, lub w przypadku odbioru częściowego tj. 

danego zadania zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy - dla danego zadania; 

3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 

pkt. 1) niniejszej umowy, dotyczącej wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1  pkt. 1) niniejszego 

paragrafu, stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru całości dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 1), w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 

pkt. 2) niniejszej umowy, będzie  pisemne oświadczenie osoby sprawującej nadzór autorski w 

„protokole końcowego przeglądu technicznego” inwestycji, o zgodności realizacji inwestycji  

z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, prawomocnym pozwoleniem na budowę 

przepisami i obowiązującymi normami 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy (tj. opracowanie i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień od instytucji i władz, 

wraz z opłatami skarbowymi oraz przekazanie na rzecz Zamawiającego – Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej sp. z o.o., praw autorskich majątkowych, praw zależnych w zakresie 

wskazanym w § 7) oraz podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu jest również wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

7. Wykonawca do faktur będzie naliczał podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1221 ze zm.). Kwota podatku 

opisana jest w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

8. Faktury wystawione będą na Zamawiającego – Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.,  

i dostarczane do siedziby Zamawiającego w Łodzi. 

9. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na numer  

konta wskazany na fakturze. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, 

jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 

 

§6 

Warunki odbioru 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 pkt. 1), tj. 

kompletne dokumentacje projektowe niezbędne do realizacji inwestycji wraz z częścią kosztową i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zawierające komplet opinii, decyzji 

administracyjnych, prawomocne pozwolenie na budowę, wydane na Zamawiającego - w jego 

siedzibie w terminie określonym w §3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. 
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2. Każdą dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, 

któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zgodnie z wiedzą techniczną oraz zgodnie z umową, a także oświadczeniem iż wersja 

elektroniczna jest tożsama z wersją papierową. 

3. Podpisanie przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru całości dokumentacji projektowej 

lub dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania, uprawnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu niniejszej 

umowy (bez nadzoru autorskiego) określonego w §5 ust. 1 pkt. 1) lub odrębnie dla każdego 

zadania zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania w sytuacji stwierdzenia 

niezgodności przekazanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową 

lub w przypadku jej niekompletności. Wówczas Zamawiający postąpi zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 

pkt.3) umowy.  

5. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych wad i usterek w czasie trwania umowy uznaje się, iż 

Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W wyznaczonym terminie na usunięcie wad lub jej uzupełnienie, o którym mowa  w § 3 ust. 1 

pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wykonaną 

dokumentację projektową i dopiero wówczas zostanie podpisany protokół odbioru całości 

dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania bez 

uwag.  

7. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Aprobata 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację 

przedmiotu umowy. 

§7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie całkowicie oryginalna i nie będzie 

naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od wad 

prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto 

Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać żadnych praw osób 

trzecich i że prawa autorskie Autora do opracowania nie są ograniczone w zakresie objętym 

niniejszą umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu przedmiotu umowy, 

a które nie zostały dostarczone przez Zamawiającego lub osoby trzecie (np. urzędy), zostały 

stworzone przez Wykonawcę i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie. 

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 

projektową przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej, stanowiącej podstawę do realizacji inwestycji, w ramach wynagrodzenia opisanego 

w §5 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, w zakresie: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji projektowej, w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno poprzez 

umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w 

szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), 

jak i poprzez udostępnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach 



BZU.IG.2291-20/18  SIWZ   

 

 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 87 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie projektu na serwerze, 

jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w sieci komputerowej czy pamięci 

RAM); 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji projektowej w postaci materialnych nośników projektu, w szczególności 

techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

3) prawa do rozpowszechniania dokumentacji projektowej, zarówno w formie materialnych 

nośników, jak i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła 

publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym;  

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową 

utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem 

oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji, 

jak i jej cyfrowej postaci. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania  

z dokumentacji projektowej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji 

dokumentacji projektowej bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej w wersji 

utworu pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na 

dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej dokumentacji projektowej wynikających z 

potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania 

zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie projektu 

osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych 

na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej. 

5. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach umowy może być wykorzystywana przez 

Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z  realizacją inwestycji, a 

także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw 

autorskich, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na 

Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej. 

7. Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielenia licencji, najmu, użyczenia dokumentacji 

projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i 

upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań 

dzieła osobie mającej uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej w podobnym zakresie. 

8. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia 

Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w szczególności do: 

a) decydowania o nienaruszalności treści i formy dokumentacji projektowej; 

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji projektowej. 

 

§8 

Nadzór autorski 

1. Nadzór autorski z ramienia Wykonawcy pełnić będzie Projektant 1 odpowiedzialny za realizację 

zamówienia a w przypadku niemożności pełnienia przez niego w/w czynności, Projektant nr 2  
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a w przypadku braku, któregokolwiek z nich  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  

z zachowaniem zasad określonych w § 9 ust. 4  umowy. 

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie:  

1) pełnienie nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, 

funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacją projektową w czasie realizacji 

inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy, który 

realizować będzie inwestycję, wątpliwości powstałych w toku realizacji prac; 

3) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacjach nie 

wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie; 

4) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego; 

5) nadzór aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich 

wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu przyjmującego zgłoszenia/wydającego 

pozwolenia; 

6) udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych 

spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego; 

7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy realizującego inwestycję o 

wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji inwestycji, w szczególności o rozbieżnościach z 

dokumentacją projektową;  

8) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 

robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez 

Zamawiającego z Wykonawcą realizującym inwestycję; 

9) udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu jej do 

eksploatacji, na żądanie Zamawiającego. 

3. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z dobrze pojętym interesem 

Zamawiającego, 

2) stawiania się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego, 

3) zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszystkich sprawach związanych z realizacją 

inwestycji, z wyjątkiem materiałów oraz informacji przekazywanych upoważnionym 

organom administracji i władzom państwowym.  

4. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji, dla 

której została sporządzona dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, 

Zamawiający  zawiadomi pisemnie, w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na realizację robót 

Wykonawcę o konieczności przystąpienia do sprawowania nadzoru autorskiego na warunkach i 

zasadach wskazanych w umowie,  Wykonawca przystąpi do pełnienia nadzoru w terminie  7 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia. 

5. W przypadku, gdy w ciągu: 3 lat daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 

Zamawiający odstąpi lub zaniecha realizacji inwestycji, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

żądania sprawowania nadzoru autorskiego. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w ciągu 

2 miesięcy od daty podjęcia decyzji przez Zamawiającego o zaniechaniu lub odstąpieniu od 
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realizacji inwestycji, dla której została sporządzona dokumentacja projektowa, stanowiąca 

przedmiot niniejszej umowy.  

6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.   

 

§9 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 

1. Osobami  odpowiedzialnymi  za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są:  

a) Projektant nr 1 …………………………(imię i nazwisko nr telefonu/ e - mail), który w okresie 

realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

b) Projektant nr 2 ……………………………………………………(imię i nazwisko nr telefonu/ e - mail), który 

w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

 

2.  Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: 

………………………………………………………………. 

3. Wykonawca może dokonywać zmiany Projektanta nr 1 lub nr 2 odpowiedzialnego za realizację 

przedmiotu umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

4. W przypadku zmiany Projektanta 1 i/lub 2, o których mowa w ust. 3, na innego Projektanta,  

Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje  

i doświadczenie odpowiednie dla zmienianego Projektanta 1 lub 2, zgodne z wymogami 

zawartymi w SIWZ  w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz/lub kryteriów oceny 

ofert, na moment dokonywania zmiany. Zmiana Projektanta nie może mieć wpływu na zmianę 

terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, określonego w §3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Projektanta nr 1 lub Projektanta nr 2 

odpowiedzialnych za realizację zamówienia, składając żądanie na piśmie, jeżeli uzna,  

że Projektant/ci nie wykonuje/ują swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

Wówczas Wykonawca obowiązany jest zmienić Projektanta/ów zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, nie wymaga pisemnej zmiany 

niniejszej umowy w formie aneksu. 

7. Wykonawca, dla wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy zapewni wysoko 

wykwalifikowaną kadrę, posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca dostarczy swojej 

kadrze, w ramach wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 niniejszej umowy, niezbędne wsparcie  

i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba, tzn. jeśli będzie  

to niezbędne do właściwego wykonania umowy.  

 

§ 10 

Zmiany do umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy  

w następującym zakresie: 

1) zmiany terminu określonego w §3 ust. 1 pkt. 1)  - 3) niniejszej umowy dla  dokumentacji 

projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub 

okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności: 
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a) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na 

zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,  

b) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych 

przez Organy Administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów których 

uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

c) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;  

2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

3) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których 

będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: 

a) zwiększenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany 
przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia netto 
Wykonawcy,  
zmniejszenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany 
przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,  

 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 

Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki 

wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, 

a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację. 

W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 

zestawienie: 

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych  

na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy  

u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, 

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem 

umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które  

ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć 

wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki  

te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający 

uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej 

kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość 

przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania 

wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian 

opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni 

od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży 

wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający 

uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione 
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dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie 

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub 

złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez 

zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień  

w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 

posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku  

o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna 

zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę 

wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku 

uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą 

aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w 

ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania 

aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. c) niniejszego paragrafu wartość 

cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. b) niniejszego paragrafu ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia; 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej na terytorium RP 

waluty, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem przeliczeniowym; 

5) zmiany terminu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zmiany 

terminu realizacji inwestycji, której dotyczy dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot 

niniejszej umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru 

autorskiego . Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi o wartość 

kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający zawarcie aneksu do 

umowy. 

6) zmiany w przypadku oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

7) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których 

będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 

8) w przypadku, gdy w czasie trwania umowy wejdą w życie rozporządzenia właściwych 

ministrów określające metodę kalkulacji kosztów cyklu życia produktu oraz sposób 

przedstawiania informacji o tych kosztach, Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia,  

w porozumieniu z Zamawiającym, nowego opisu i kalkulacji kosztów cyklu życia produktu 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w dokumentach, o ile wytyczne te różnić się będą  

od opisu cyklu życia produktu zawartego w SIWZ. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać 

będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2%  kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 

niniejszej umowy plus należny podatek VAT. 

2. Zmiany do umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

w postaci aneksu do umowy i muszą być udokumentowane.  
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3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu, winny zostać 

udokumentowane przez Wykonawcę na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości. Pismo 

zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego w Łodzi nie później niż na 7 dni przed upływem 

terminu określonego w §3 ust. 1  pkt 1 i/lub 3 niniejszej umowy. 

 

§11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy bądź jej części z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

brutto: 

a. określonego w §5 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy - dla całości przedmiotu umowy, 

lub 

b. zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy - dla danego zadania, 

bez dodatkowego wezwania, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy; 

2) przekroczenia terminu dostarczenia Zamawiającemu całości dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji projektowej dla danego zadania (opisanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy),  

o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 3)  niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto  

a) określonego w §5 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy - dla całości przedmiotu umowy, 

lub 

b) zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy - dla danego zadania, 

za każdy dzień opóźnienia; 

3) przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §13 ust. 4 niniejszej umowy terminu na usunięcie 

wad projektowych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto: 

a) określonego w §5 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy - dla całości przedmiotu umowy, 

lub 

b) zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy - dla danego zadania, 

za każdy dzień opóźnienia. 

4) Za nieprawidłowe wykonywanie czynności nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 8 w 

następujący sposób: 

a) 100,00 PLN brutto (słownie: sto złotych) - w przypadku nieprzybycia na wezwanie 

Zamawiającego, za każdy przypadek oddzielnie, 

b) 20% wynagrodzenia  umownego brutto za pełnienie nadzoru autorskiego  zgodnie  

z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy - dla danego zadania, za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków 

wynikających z § 8 umowy, zgłoszoną przez Zamawiającego na piśmie wraz  

z argumentacją.  

c) w przypadku 3-krotnego nieprzybycia, o którym mowa w pkt. a) Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej sprawowania nadzoru autorskiego i 

naliczyć karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1) umowy,  
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d) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od pełnienia nadzoru z przyczyn leżących 

po jego stronie lub odstąpienia od jego pełnienia przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, z wyłączeniem przypadku wskazanego w pkt. c), Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia  

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1) umowy. 

2. Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez 

Wykonawcę faktur, o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej 

szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i/lub 3) i/lub 4)  lub ust. 1 pkt 1) b) 

niniejszego paragrafu, wyniosą więcej niż 10% wynagrodzenia  umownego brutto za opracowanie 

dokumentacji projektowej, określonego w §5 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, Zamawiający, po 

powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w §12 niniejszej 

umowy. 

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy 

notę obciążeniową. Wartość not obciążeniowych zostanie potrącona z wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia  istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie części 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może: 

1)  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez 

możliwości dochodzenia kar umownych. 

2)  w celu określenia, jaką część umowy należy uznać za wykonaną i określenia wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu, powołana zostanie komisja, w której skład 

wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wskazani w § 9 niniejszej umowy, a 

stopień zaawansowania wykonanych prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

zostaną zatwierdzone przez Strony protokolarnie. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w przypadku: 

1) zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy. 

2) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 14 na okres 

trwania umowy, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz  

z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie 

od umowy. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej według stanu na 

dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, 

b. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu prawa autorskie,  

o których mowa w §7. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

gwarancji na przekazaną Dokumentację Projektową na okres 36  miesięcy od 

dnia podpisania protokołu na następujących zasadach: 

b1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady 

Dokumentacji Projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu 

na cel określony w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 

niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami 

prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami 

techniczno – budowlanymi. Za wadę Dokumentacji Projektowej uważa się  

w szczególności wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do wady 

Inwestycji lub jej dowolnej części, 

b2)  w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, których 

nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty 

zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich 

egzemplarzach). W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub 

odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

 

§13 

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne 

dokumentacji projektowej, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego. 

2. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje 

rozszerzona do czasu upływu okresu gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu.  

3. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego zakończy się wraz z upływem okresu gwarancji  

za wady obiektu wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie później niż 36 

miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 3, i w tym okresie 

mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego 

gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument 

gwarancji. 

4. Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą dokumentację projektową, a wady tej nie mógł stwierdzić, 

przyjmując dokumentację, może wezwać pisemnie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie 

usunął stwierdzone wady na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym nakładów 

finansowych. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może: 

a)  naliczyć kary umowne, o których mowa w §11ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy lub 



BZU.IG.2291-20/18  SIWZ   

 

 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 95 

b)  odstąpić od umowy w części dotyczącej wadliwej dokumentacji z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona wada uniemożliwia realizację inwestycji 

na jej podstawie oraz naliczyć karę umowną, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1) niniejszej 

umowy lub 

c) zlecić  „wykonawstwo zastępcze” innemu projektantowi, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, opracowania tej części dokumentacji projektowej, której dotyczą wady, 

na co Wykonawca wyraża zgodę i w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 

7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

5. Wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt i ryzyko w odpowiednim, uzgodnionym przez 

Strony terminie wszelkie wady i usterki dokumentacji projektowej, których istnienie zostało 

ujawnione dopiero w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w  niniejszym ustępie, mają zastosowanie procedury opisane w ust. 4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem Wykonawcy, 

określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeśli nie usunie on wady w wyznaczonym terminie. 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu  

nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu szkody 

spowodowanej wadami dokumentacji projektowej. 

8. Po stwierdzeniu usunięcia wad strony sporządzają „protokół usunięcia wad”. 

9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamówień uzupełniających lub zamówień 

dodatkowych przy realizowaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą 

przedmiot niniejszej umowy, a będących wynikiem wad projektowych, Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z ich wykonaniem. 

10. W przypadku konieczności przedłużenia terminu umowy przy realizowaniu inwestycji, 

spowodowanego wadami projektu, Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe z tego tytułu 

koszty, w tym również roszczenia Wykonawcy związane z kosztami ogólnymi budowy, 

wynagrodzeniem z tytułu robót dodatkowych, zamówień uzupełniających czy zamówień 

dodatkowych. 

11. Zapisy art. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy jako 

projektanta na zasadach ogólnych. 

12. Jeżeli Inwestycja zrealizowana na podstawie wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej, , a 

wady tej nie można było stwierdzić przyjmując dokumentację nie osiągnęła założonych 

parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

swoich roszczeń z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

13. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego,  

czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały 

okres realizowanej umowy na podstawie Dokumentacji Projektowej Inwestycji czuwać nad 

poprawnością Dokumentacji oraz możliwością prawidłowej realizacji Robót na podstawie 

opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli  w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się 

jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, 

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej Dokumentacji 

Projektowej niezbędnej do prowadzenia /kontynuowania Robót. Niezależnie od powyższego 

Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych 

wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu lub będą 
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one pozostawały w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i normami 

budowlanymi. W przypadku, gdy usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej Wady, nie dłuższy 

jednak niż 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia wad. W przypadku, gdy niemożność usunięcia 

wady będzie wynikać ze sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i normami 

budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie Zamawiającego 

stosownych wyjaśnień dotyczących zaproponowanych w projekcie rozwiązań oraz wyjaśnienia 

wątpliwości i ustalenia terminu oraz sposobu usunięcia wady. Nieusunięcie wad w wyżej 

wymienionych terminach po stronie Zamawiającego stanowi podstawę: 

a) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu 

projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części 

Dokumentacji Projektowej, której dotyczą Wady, na co Wykonawca wyraża 

zgodę; koszty „wykonawstwa zastępczego” zostaną potrącone w całości z 

wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

§14 

Ubezpieczenie wykonawcy 
1. Wykonawca na własny koszt zawrze od dnia podpisania Umowy i utrzyma w mocy co najmniej 

przez okres jej obowiązywania (w tym w trakcie realizacji czynności w zakresie nadzoru 

autorskiego) oraz zachowa ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.  

2. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej objęta zostanie odpowiedzialność cywilna 

Wykonawcy oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją Umowy z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). W przypadku zawarcia Umowy przez 

Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych umowy ubezpieczenia dotyczy Konsorcjum, na 

następujących zasadach: każdy członek konsorcjum musi posiadać niniejsze ubezpieczenie lub 

konsorcjum będzie posiadało jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie 

współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum. 

3.  Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz 

czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak  i 

utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności, których realizacji podjął się 

Wykonawca na mocy Umowy.  

Rodzaj ubezpieczonej działalności będzie zgodny z zakresem prac  i usług wynikających z Umowy, 

pokrywając w szczególności: czynności i prace projektowe wraz z czynnościami w zakresie 

nadzoru autorskiego. 

4. Suma gwarancyjna wyniesie nie mniej, niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia.   

5. Ubezpieczenie uwzględni: 

1)  szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 

2) szkody w obiekcie, urządzeniach, instalacjach i ich częściach, które stanowią przedmiot prac 

projektowych, o ile powstały w związku z uchybieniem Ubezpieczonego; 

3) czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią, w tym Zamawiającego, stanowiące 

następstwo uchybienia Ubezpieczonego, w tym związane z koniecznością usunięcia wad 

obiektu, urządzenia, instalacji lub ich części, uniemożliwiających jego właściwe użytkowanie - 
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w celu uniknięcia wątpliwości, potwierdza się, że ochroną objęte zostać powinny koszty 

dodatkowe, których poniesienie jest niezbędne w celu przebudowy, rekonstrukcji obiektu, 

urządzenia, instalacji, nawet jeśli nie doszło do szkody rzeczowej; 

4) szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych wykonawców (OC podwykonawcy), 

jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac – dopuszcza się zastosowanie regresu w 

stosunku do sprawcy szkody; 

5) szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym także w 

instalacjach podziemnych; 

6) szkody polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym ZAMAWIAJĄCEGO) 

kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, 

należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialności min. 

200.000,00 zł; 

7) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi 

ono następstwo uchybienia Ubezpieczonego; 

8) szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym także w 

instalacjach podziemnych, o ile powstały w związku z uchybieniem Ubezpieczonego; 

9) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska 

substancjami szkodliwymi, w tym odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe wskutek 

nagłego zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków - 

dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 

200.000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

10) szkody polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu dokumentacji (utrwalonej na 

jakimkolwiek nośniku, w tym m.in. planów, map, zdjęć, zapisów) przekazanej 

Ubezpieczonemu w celu realizacji Umowy – z możliwością zastosowania podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 50.000,00 zł. 

6.       Franszyzy, udziały własne ubezpieczenia OC będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, 

w wysokości nieprzekraczającej 5.000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej 

niż 10.000,00 zł dla czystych strat finansowych. Dla szkód osobowych nie dopuszcza się 

stosowania franszyz ani udziałów własnych. 

7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia OC zawodowej są dopuszczalne w zakresie zgodnym 

z aktualnym standardem rynkowym. 

§15 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i 

realizacji umowy.  

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych 

niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 
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§ 162 

Wspólna realizacja umowy 

1. Podmioty realizujące wspólnie Umowę o pełnienie funkcji Wykonawcy  

są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie, niewykonanie oraz nienależyte wykonanie 

umowy. 

2. Podmioty realizujące wspólnie Umowę o pełnienie funkcji  Wykonawcy wyznaczają niniejszym 

spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Podmiotów realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 

wszystkich Podmiotów realizujących wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie …………………………………………. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podmiotów 

realizujących wspólnie Umowę. 

§17 

Postanowienia dotyczące podwykonawców 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia pod 

warunkiem, że przed zawarciem umowy z podwykonawcą uzyska pisemną zgodę Zamawiającego 

na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania 

takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy określający część zamówienia, którego wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy 

do jej wykonania oraz projektem umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą(ami). 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji na piśmie, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wniosku wraz z projektem umowy, z podaniem powodów w przypadku odmowy 

udzielenia zgody.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy zawartej z podwykonawcą(ami) 

(wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis, w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 1 i 2  niniejszego paragrafu. 

4. Pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma prawa zmienić postanowień umowy zawartej  

z podwykonawcą, jeśli nie uzyska zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany. 

5. W razie zmiany podwykonawcy, który jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, będzie 

podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca  

zobowiązany jest zaproponować innego podwykonawcę, spełniającego warunki określone w 

SIWZ na dzień podjęcia decyzji o zmianie podwykonawcy i przedłożyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.   

6. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby 

były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy. 

7. Za wykonanie przez podwykonawcę przedmiotu umowy przysługiwać mu będzie wynagrodzenie 

należne od Wykonawcy. 

                                                           
2
 Zapis zostanie usunięty w przypadku nie wybrania oferty złożonej przez podmiot wspólny 
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8. Za zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie 

Wykonawca. 

9. Zapisy niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do powstania odpowiedzialności 

Zamawiającego wobec podwykonawcy. 

10. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości, jak i w części, jakichkolwiek 

praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, 

chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

11. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, 

telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej 

informacji pism a przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.   

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w 

szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkich powiadomień i uzgodnień dotyczących Zamawiającego, o których mowa w niniejszej 

umowie, należy dokonywać na adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., 90-368 Łódź, ul. 

Piotrkowska 190. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do Umowy są: 

1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami; 

2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi 

wyjaśnieniami i zmianami,  

3) Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego do 

występowania przed organami administracyjnymi w imieniu Zamawiającego, 

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO, 

5) Polisa OC 

6. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków niż wyżej wskazane dokumenty będą odczytywane  

i interpretowane w następującej kolejności: 

1. Umowa,  

2. SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia, 

3. Formularz cenowy, 

4. Oferta Wykonawcy. 

Wykonawca:                               Zamawiający 
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Z a ł ą c z n i k  n r  3  d o  u m o w y  

 

B AO -… . - 0 2 4 2 -…. . / 2 0 1 8  

 

 

PEŁNOMOCNICTWO NR ………/2018  

 

My, niżej podpisani, ………………………………….. – Prezes Zarządu/Członek 

Zarządu* oraz ……………………………………….. – Członek Zarządu, działając w imieniu 

„Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 

zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod pozycją nr 0000243066, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału 

zakładowego: …………………………... zł. 

niniejszym udzielamy Panu/ Pani *  ............................................................................................ , 

legitymującemu/ legitymującej * się numerem PESEL …………………....................................... 

 

P E Ł N O M O C N I C T W A 

do dokonywania następujących czynności: 

 

[określenie jednorazowej czynności, postępowania, rodzaju czynności powtarzalnej] 

przed: 

[należy wskazać osobę, organ lub instytucję – jeśli można określić] 

Warunki szczególne udzielonego pełnomocnictwa: 

 Pełnomocnictwo obejmuje prawo występowania przed wszystkimi osobami, urzędami 
i/lub instytucjami w zakresie jakim jest to niezbędne do zrealizowania czynności, do 
których ustanowiono pełnomocnika. 

 Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia/nie upoważnia* do ustanawiania dalszych 
pełnomocników. 

 Pełnomocnictwo może być wypowiedziane w każdym czasie z zachowaniem formy 
pisemnej. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić 
mocodawcy oryginał dokumentu pełnomocnictwa. 

 Pełnomocnictwo ustaje z chwilą wykonania czynności objętych niniejszym 
pełnomocnictwem.   

 Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia ……………………………………………………… 
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Łódź, dnia ……………………………   

        

         …………………………………………………. 

 zatwierdzono pod względem  formalno – prawnym              

                     podpis Radcy Prawnego                                                                                      

 

                                                                                                   

                                                                                                    Podpisy i pieczęcie: 

 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało wpisane w Rejestrze pełnomocnictw prowadzonym przez Biuro Organizacji  

„Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. (Sekretariat Spółki) pod pozycją nr  …………………………………. 

* -  niepotrzebne skreślić 

 

INFORAMCJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 
2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, 
że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna (ŁSI), ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź 
2. Inspektorem Ochrony Danych ŁSI jest Pan Krzysztof Radecki, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

daneosobowe@lsi.net.pl; telefon: 42 20-14-809; lub pisemnie na adres siedziby ŁSI. 
3. Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 pkt. a/b/c/d/e) w celu realizacji zadań wynikających z aktu 
założycielskiego Spółki, realizacji umów, realizacji obowiązków prawnych, świadczenia usług. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 

 organy administracji publicznej; 

 banki i instytucje płatnicze; 

 podmioty świadczące dodatkowe usługi specjalistyczne dla Spółki tj. audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający 
sprawozdanie finansowe; 

 dostawcy usług IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów 
teleinformatycznych; 

 podmioty realizujące usługi budowlane i remontowe na zlecenie Spółki; 

 podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską w celu dostarczania przesyłek i korespondencji; 

 organy egzekucyjne w przypadku prowadzonych egzekucji sądowych lub administracyjnych. 
6. Przysługuje Panu/Pani, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie danych 
osobowych przetwarzanych na podstawie zawartej umowy, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani zwrócić się do ŁSI z prośbą 
o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

Klauzula informacyjna  w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku  ze złożonym 
wnioskiem o zawarcie umowy. 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 zwana dalej: 
Administratorem. Może Pani/Pan  skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 
Piotrkowska 190 / daneosobowe@lsi.net.pl  lub telefonując pod numer:  0 42 66 49 100. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych 
osobowych oraz realizacja umowy zawartej pomiędzy  Wykonawcą a Administratorem. 
Przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji czynności związanych z realizacją  umową. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do 
podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. Administrator będzie przetwarzał dane 
osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz rodzaj umowy o pracę. 

4. Podanie danych osobowych a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu zawarcia 
umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja 
umowy będą niemożliwe.  

5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres do 5 lat licząc od 
początku roku następującego po roku, w którym umowa została zrealizowana.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

8. Ma Pani / Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani / Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, co oznacza, że Pani 
/ Pana dane nie będą profilowane

1
.  

 
1
 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 
osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby 
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 
 
 
Miejscowość i data: ……………                                                                 …………………………. 
                        Podpis i pieczęć
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Załącznik nr 12b do SIWZ 

Wzór umowy 

Część 3 

Umowa nr ………/2018 

 

zawarta w dniu ......................... pomiędzy:  

Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 190, NIP: 725-19-

06-517, REGON: 100077301, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr: 0000243066, z kapitałem 

zakładowym w wysokości: 989 820 000,00 PLN, reprezentowaną przez: 

 

…………………………....... – ………………...……. 

…………………………....... – ………………...……. 

…………………………....... – ………………...……. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a firmą ..............................................., z siedzibą w ................................, NIP: ............., REGON: 

........................, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców .............................. pod KRS nr: ......................., 

z kapitałem zakładowym w wysokości: ................... PLN, reprezentowaną 

przez:............................................................................................,  

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego 

w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych art. 39 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. - zwana dalej „PZP” lub ustawą Pzp) i 

złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa 

zamówień publicznych, strony zawierają Umowę na „Opracowanie kompleksowych projektów 

budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, 

Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi. – część 3 

Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania 

niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień 

w niej zawartych. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) opracowanie kompleksowych projektów budowlano – wykonawczych wraz z przedmiarem 

robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót umożliwiającą realizację inwestycji, zawierającą niezbędne do 

wykonania zadania dokumentacje branżowe, kosztorysy, uzgodnienia, decyzje oraz 

prawomocne pozwolenie na budowę  (zwaną dalej na potrzeby niniejszego postępowania 

„dokumentacją projektową”) na:  
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„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów 
sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz 
wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi” dla części 3: 
 

Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Szaniawskiego w 

Łodzi, na terenie działki nr 232 położonej w obrębie W-40, na odcinku od istniejącego kanału 

sanitarnego w ul. Szaniawskiego do wysokości podłączenia posesji nr 15. 

Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej ul. Cyprysowej/Bez nazwy w 

Łodzi, na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Cyprysowej na północ. 

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej, na odcinku od wodociągu w ul. 

Skrajnej do istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej. 

 
pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją 

projektową, na wniosek Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania dodatkowej płatności w przypadku zaistnienia 

konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), 

wynikającej z warunków gruntowych, które zostaną określone na podstawie badań podłoża 

gruntowego na etapie opracowywania przez Wykonawcę opinii geotechnicznej wraz z 

dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznego. 

 

 Prawo opcji obejmuje: 

 

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 1 części 3 - Budowa 

kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Szaniawskiego w Łodzi, na terenie 

działki nr 232 położonej w obrębie W-40, na odcinku od istniejącego kanału 

sanitarnego w ul. Szaniawskiego do wysokości podłączenia posesji nr 15. 

Zadanie2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 2 części 3 - Budowa 

sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej ul. Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi na 

odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Cyprysowej na północ  

Zadanie 3. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 3 części 3 - Budowa 

sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej, na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej do 

istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej. 

3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie, w terminie 120 dni od dnia podpisania 

Umowy, oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, a Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować opcję w terminie obowiązywania umowy, o którym mowa w §4 

umowy. 

4. Oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich zadań 

objętych prawem opcji. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, realizacja usługi oraz rozliczenie nastąpi 

na zasadach określonych w niniejszej Umowie zgodnie z cenami wskazanymi w Formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik do umowy. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiającego 

zlecenia realizacji usługi w tym zakresie, natomiast po stronie Inwestora Zastępczego nie stanowi 
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podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i 

dokonanie zlecenia realizacji usługi, o której mowa w §1 ust. 2 umowy. 

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w §1 ust. 1, 

pkt 1): 

1) w wersji papierowej – po 4 kompletne egzemplarze dla każdego z zadań, o których mowa §1 

ust. 1 pkt 1); 

2) w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową, tj. na płytach CD lub DVD, w formacie 

umożliwiającym edycję za pomocą jednego z posiadanych przez Zamawiającego 

oprogramowań (wskazanych w załączniku nr 11 do SIWZ) – po 2 kompletne egzemplarze, w 

tym 1 egzemplarz w formacie pdf. dla każdego z zadań, o których mowa §1 ust. 1 pkt. 1); 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały lokalizacyjne wraz z operatem 

terenowo-prawnym - w formie pisemnej, w 1 egzemplarzu.  

 

§ 3 

Terminy realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 48 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, w tym: dla Część 3:  

a) 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia - dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego dokumentacji projektowej dla każdego z zadań w zakresie niezbędnym do realizacji, z 

wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami prawomocnym pozwoleniem na budowę w oryginale, 

wydanym na Zamawiającego, w tym 120 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów lokalizacyjnych wraz z operatem terenowo-

prawnym ( w formie pisemnej w 1 egzemplarzu, sporządzone na mapie do celów projektowych), w 

celu zaopiniowania przez Zamawiającego. 

b) Projektu budowlano-wykonawczego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami przed 

złożeniem na pozwolenie na budowę winien być dostarczony do Zamawiającego w celu jego 

akceptacji i sprawdzenia. Termin opiniowania ww. projektu przez Zamawiającego wynosi 14 dni od 

dnia złożenia. We wskazanym terminie Zamawiający zaakceptuje ww. lub zgłosi uwagi. 

c) Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu na realizację przedmiotu umowy. W terminie 16 dni od dnia złożenia dokumentacji 

projektowej Zamawiający ją zaakceptuje podpisując protokół odbioru lub zgłosi swoje zastrzeżenia e-

mailem lub na piśmie. 

d) sprawowania nadzoru autorskiego w ciągu 36 miesięcy daty uzyskania prawomocnego pozwolenia 

na budowę, nie później jednak niż w ciągu 48 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.  

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) Strony przyjmują 

datę podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji projektowej lub dokumentacji 

projektowej dla ostatniego zadania bez uwag. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru wcześniejszego niż w terminie określonym w ust. 1  

pkt. 1) każdego zadania z osobna. W takim przypadku sporządzany jest protokół odbioru 

częściowego dla zadań będących przedmiotem odbioru częściowego. Do odbiorów częściowych 

mają odpowiednio zastosowanie postanowienia umowy dotyczące odbioru całości 

dokumentacji. 

§ 4 

 Warunki realizacji  

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy 

zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, 

2) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, 

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

2. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ, oraz z wymaganiami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o.o., stanowiącymi 

załącznik nr 11 do SIWZ a także obowiązującymi przepisami, normami. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie/Zasady płatności 

1. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może przysługiwać Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy, wynosi netto ……….…….. PLN, plus należny podatek VAT 23 % , co stanowi kwotę brutto: 

………..  PLN (słownie: ………….. ……..), zgodnie ze szczegółową wyceną zawartą w Ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W tym: 

1) Łączna wartość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej wynosi netto 

………………… PLN, plus należny podatek VAT 23% , co stanowi kwotę brutto: ………………. 

PLN, 

2) Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

przewidzianej w prawie opcji wynosi netto ………………… PLN, plus należny podatek VAT 

23% , co stanowi kwotę brutto: ………………. PLN, 

3) Łączna wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego wynosi netto ………… 

PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: …………… PLN. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.1) niniejszego paragrafu, zostanie Wykonawcy 

zapłacone – po wykonaniu całości przedmiotu umowy, lub w przypadku odbioru częściowego tj. 

danego zadania zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy - dla danego zadania; 

3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 

pkt. 1) niniejszej umowy, dotyczącej wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1  pkt. 1) niniejszego 

paragrafu, stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru całości dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 1), w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 

pkt. 2) niniejszej umowy, będzie  pisemne oświadczenie osoby sprawującej nadzór autorski w 

„protokole końcowego przeglądu technicznego” inwestycji, o zgodności realizacji inwestycji  

z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, prawomocnym pozwoleniem na budowę 

przepisami i obowiązującymi normami. 
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy (tj. opracowanie i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień od instytucji i władz, 

wraz z opłatami skarbowymi oraz przekazanie na rzecz Zamawiającego – Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej sp. z o.o., praw autorskich majątkowych, praw zależnych w zakresie 

wskazanym w § 7) oraz podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu jest również wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

7. Wykonawca do faktur będzie naliczał podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1221 ze zm.). Kwota podatku 

opisana jest w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

8. Faktury wystawione będą na Zamawiającego – Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.,  

i dostarczane do siedziby Zamawiającego w Łodzi. 

9. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na numer  

konta wskazany na fakturze. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, 

jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 

 

§6 

Warunki odbioru 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 pkt. 1), tj. 

kompletne dokumentacje projektowe niezbędne do realizacji inwestycji wraz z częścią kosztową i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zawierające komplet opinii, decyzji 

administracyjnych, prawomocne pozwolenie na budowę, wydane na Zamawiającego - w jego 

siedzibie w terminie określonym w §3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. 

2. Każdą dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, 

któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zgodnie z wiedzą techniczną oraz zgodnie z umową, a także oświadczeniem iż wersja 

elektroniczna jest tożsama z wersją papierową. 

3. Podpisanie przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru całości dokumentacji projektowej 

lub dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania, uprawnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu niniejszej 

umowy (bez nadzoru autorskiego) określonego w §5 ust. 1 pkt. 1) lub odrębnie dla każdego 

zadania zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania w sytuacji stwierdzenia 

niezgodności przekazanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową 

lub w przypadku jej niekompletności. Wówczas Zamawiający postąpi zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 

pkt.3) umowy.  

5. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych wad i usterek w czasie trwania umowy uznaje się, iż 

Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W wyznaczonym terminie na usunięcie wad lub jej uzupełnienie, o którym mowa  w § 3 ust. 1 

pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wykonaną 
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dokumentację projektową i dopiero wówczas zostanie podpisany protokół odbioru całości 

dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania bez 

uwag.  

7. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Aprobata 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację 

przedmiotu umowy. 

§7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie całkowicie oryginalna i nie będzie 

naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od wad 

prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto 

Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać żadnych praw osób 

trzecich i że prawa autorskie Autora do opracowania nie są ograniczone w zakresie objętym 

niniejszą umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu przedmiotu umowy, 

a które nie zostały dostarczone przez Zamawiającego lub osoby trzecie (np. urzędy), zostały 

stworzone przez Wykonawcę i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie. 

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 

projektową przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej, stanowiącej podstawę do realizacji inwestycji, w ramach wynagrodzenia opisanego 

w §5 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, w zakresie: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji projektowej, w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno poprzez 

umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w 

szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), 

jak i poprzez udostępnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie projektu na serwerze, 

jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w sieci komputerowej czy pamięci 

RAM); 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji projektowej w postaci materialnych nośników projektu, w szczególności 

techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

3) prawa do rozpowszechniania dokumentacji projektowej, zarówno w formie materialnych 

nośników, jak i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła 

publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym;  

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową 

utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem 

oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji, 

jak i jej cyfrowej postaci. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania  

z dokumentacji projektowej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji 

dokumentacji projektowej bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej w wersji 

utworu pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na 



BZU.IG.2291-20/18  SIWZ   

 

 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 109 

dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej dokumentacji projektowej wynikających z 

potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania 

zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie projektu 

osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych 

na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej. 

5. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach umowy może być wykorzystywana przez 

Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z  realizacją inwestycji, a 

także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw 

autorskich, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej,  

na Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej. 

7. Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielenia licencji, najmu, użyczenia dokumentacji 

projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i 

upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań 

dzieła osobie mającej uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej w podobnym zakresie. 

8. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia 

Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w szczególności do: 

a) decydowania o nienaruszalności treści i formy dokumentacji projektowej; 

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji projektowej. 

 

§8 

Nadzór autorski 

1. Nadzór autorski z ramienia Wykonawcy pełnić będzie Projektant 1 odpowiedzialny za realizację 

zamówienia a w przypadku niemożności pełnienia przez niego w/w czynności, Projektant nr 2  

a w przypadku braku, któregokolwiek z nich  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  

z zachowaniem zasad określonych w § 9 ust. 4  umowy. 

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie:  

1) pełnienie nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, 

funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacją projektową w czasie realizacji 

inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy, który 

realizować będzie inwestycję, wątpliwości powstałych w toku realizacji prac; 

3) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacjach nie 

wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie; 

4) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego; 

5) nadzór aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich 

wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu przyjmującego zgłoszenia/wydającego 

pozwolenia; 
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6) udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych 

spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego; 

7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy realizującego inwestycję o 

wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji inwestycji, w szczególności o rozbieżnościach z 

dokumentacją projektową;  

8) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 

robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez 

Zamawiającego z Wykonawcą realizującym inwestycję; 

9) udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu jej do 

eksploatacji, na żądanie Zamawiającego. 

3. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z dobrze pojętym interesem 

Zamawiającego, 

2) stawiania się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego, 

3) zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszystkich sprawach związanych z realizacją 

inwestycji, z wyjątkiem materiałów oraz informacji przekazywanych upoważnionym 

organom administracji i władzom państwowym.  

4. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji, dla 

której została sporządzona dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, 

Zamawiający  zawiadomi pisemnie, w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na realizację robót 

Wykonawcę o konieczności przystąpienia do sprawowania nadzoru autorskiego na warunkach i 

zasadach wskazanych w umowie,  Wykonawca przystąpi do pełnienia nadzoru w terminie  7 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia. 

5. W przypadku, gdy w ciągu: 3 lat daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 

Zamawiający odstąpi lub zaniecha realizacji inwestycji, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

żądania sprawowania nadzoru autorskiego. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w ciągu 

2 miesięcy od daty podjęcia decyzji przez Zamawiającego o zaniechaniu lub odstąpieniu od 

realizacji inwestycji, dla której została sporządzona dokumentacja projektowa, stanowiąca 

przedmiot niniejszej umowy.  

6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.   

 

§9 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 

1. Osobami  odpowiedzialnymi  za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są:  

a) Projektant nr 1 …………………………(imię i nazwisko nr telefonu/ e - mail), który w okresie 

realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

b) Projektant nr 2 ……………………………………………………(imię i nazwisko nr telefonu/ e - mail), który 

w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: 

………………………………………………………………. 

3. Wykonawca może dokonywać zmiany Projektanta nr 1 lub nr 2 odpowiedzialnego za realizację 

przedmiotu umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  
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4. W przypadku zmiany Projektanta 1 i/lub 2, o których mowa w ust. 3, na innego Projektanta,  

Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje  

i doświadczenie odpowiednie dla zmienianego Projektanta, zgodne z wymogami zawartymi  

w SIWZ  w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz/lub kryteriów oceny ofert,  

na moment dokonywania zmiany. Zmiana Projektanta nie może mieć wpływu na zmianę terminu 

przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Projektanta nr 1 lub Projektanta nr 2 

odpowiedzialnych za realizację zamówienia, składając żądanie na piśmie, jeżeli uzna,  

że Projektant/ci nie wykonuje/ują swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wówczas 

Wykonawca obowiązany jest zmienić Projektanta/ów zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w 

terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, nie wymaga pisemnej zmiany 

niniejszej umowy w formie aneksu. 

7. Wykonawca, dla wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy zapewni wysoko 

wykwalifikowaną kadrę, posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca dostarczy swojej kadrze, 

w ramach wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 niniejszej umowy, niezbędne wsparcie  

i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba, tzn. jeśli będzie  

to niezbędne do właściwego wykonania umowy.  

 

§ 10 

Zmiany do umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy  

w następującym zakresie: 

1) zmiany terminu określonego w §3 ust. 1 pkt. 1)  - 3) niniejszej umowy dla  dokumentacji 

projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub 

okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy,  w szczególności: 

a. konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na 

zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,  

b. przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych 

przez Organy Administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów których 

uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

c. konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;  

2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, 

3) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 

których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: 

a) zwiększenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w 
takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy,  
zmniejszenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w 
takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
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 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 

Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki 

wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, 

a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację. 

W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 

zestawienie: 

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych  

na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy  

u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, 

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem 

umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które  

ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć 

wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki  

te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający 

uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej 

kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość 

przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania 

wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian 

opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni 

od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży 

wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający 

uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione 

dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie 

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub 

złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez 

zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień  

w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 

posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku  

o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna 

zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę 

wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku 

uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą 

aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w 

ust. 1 pkt. 3) lit. a-c niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania 

aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. c) niniejszego paragrafu wartość 

cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. b) niniejszego paragrafu ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 
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uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia; 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej na terytorium 

RP waluty, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem przeliczeniowym; 

5) zmiany terminu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku 

zmiany terminu realizacji inwestycji, której dotyczy dokumentacja projektowa 

stanowiąca przedmiot niniejszej umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia z 

tytułu pełnienia nadzoru autorskiego . Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w 

zdaniu poprzednim, nastąpi o wartość kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

ostatni kwartał poprzedzający zawarcie aneksu do umowy. 

6) zmiany w przypadku oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

7) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 

których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 

8) w przypadku, gdy w czasie trwania umowy wejdą w życie rozporządzenia właściwych 

ministrów określające metodę kalkulacji kosztów cyklu życia produktu oraz sposób 

przedstawiania informacji o tych kosztach, Wykonawca zobligowany jest do 

sporządzenia,  

w porozumieniu z Zamawiającym, nowego opisu i kalkulacji kosztów cyklu życia 

produktu zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w dokumentach, o ile wytyczne te 

różnić się będą  

od opisu cyklu życia produktu zawartego w SIWZ. W takiej sytuacji Wykonawcy 

przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2%  kwoty netto 

określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy plus należny podatek VAT. 

2. Zmiany do umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

w postaci aneksu do umowy i muszą być udokumentowane.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu, winny zostać 

udokumentowane przez Wykonawcę na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości. Pismo 

zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego w Łodzi nie później niż na 7 dni przed upływem 

terminu określonego w §3 ust. 1  pkt 1 i/lub 3 niniejszej umowy. 

 

§11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy bądź jej części z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

brutto: 

a. określonego w §5 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy - dla całości przedmiotu umowy, 

 lub 

b. zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy - dla danego zadania, 

bez dodatkowego wezwania, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy; 

2) przekroczenia terminu dostarczenia Zamawiającemu całości dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji projektowej dla danego zadania (opisanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy),  
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o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 3)  niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto  

a) określonego w §5 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy - dla całości przedmiotu umowy, 

lub 

b) zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy - dla danego zadania, 

za każdy dzień opóźnienia; 

3) przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §13 ust. 4 niniejszej umowy terminu na usunięcie 

wad projektowych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto: 

a) określonego w §5 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy - dla całości przedmiotu umowy, 

lub 

b) zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy - dla danego zadania, 

za każdy dzień opóźnienia. 

4) Za nieprawidłowe wykonywanie czynności nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 8 w 

następujący sposób: 

a) 100,00 PLN brutto (słownie: sto złotych) - w przypadku nieprzybycia na wezwanie 

Zamawiającego, za każdy przypadek oddzielnie, 

b) 20% wynagrodzenia  umownego brutto za pełnienie nadzoru autorskiego  zgodnie z 

wyceną zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy - dla danego zadania, za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków 

wynikających z § 8 umowy , zgłoszoną przez Zamawiającego na piśmie wraz z 

argumentacją.  

c) w przypadku 3-krotnego nieprzybycia, o którym mowa w pkt. a) Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej sprawowania nadzoru autorskiego i 

naliczyć karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 pkt. 3) umowy,  

d) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od pełnienia nadzoru z przyczyn leżących 

po jego stronie lub odstąpienia od jego pełnienia przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, z wyłączeniem przypadku wskazanego w pkt. c), Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia  

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt. 2) umowy. 

2. Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez 

Wykonawcę faktur, o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej 

szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i/lub 3) i/lub 4)  lub ust. 1 pkt 1) b) 

niniejszego paragrafu, wyniosą więcej niż 10% wynagrodzenia  umownego brutto za opracowanie 

dokumentacji projektowej, określonego w §5 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, Zamawiający, po 

powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w §12 niniejszej 

umowy. 

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy 

notę obciążeniową. Wartość not obciążeniowych zostanie potrącona z wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie części 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może: 

1)  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

bez możliwości dochodzenia kar umownych. 

2)  w celu określenia, jaką część umowy należy uznać za wykonaną i określenia 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu, powołana zostanie 

komisja, w której skład wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i 

Wykonawcy wskazani w § 9 niniejszej umowy, a stopień zaawansowania 

wykonanych prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostaną 

zatwierdzone przez Strony protokolarnie. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w przypadku: 

a. zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy. 

b. gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 15 na 

okres trwania umowy, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz  

z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie 

od umowy. 

1) W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej według stanu na 

dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, 

b. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu prawa autorskie, o 

których mowa w §7. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

gwarancji na przekazaną Dokumentację Projektową na okres 36 miesięcy od 

dnia podpisania protokołu na następujących zasadach: 

b1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady 

Dokumentacji Projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu 

na cel określony w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 

niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami 

prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami 

techniczno – budowlanymi. Za wadę Dokumentacji Projektowej uważa się w 

szczególności wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do wady 

Inwestycji lub jej dowolnej części, 

b2)  w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, których 

nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty 
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zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich 

egzemplarzach). W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub 

odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§13 

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne 

dokumentacji projektowej, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego. 

2. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje 

rozszerzona do czasu upływu okresu gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu.  

3. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego zakończy się wraz z upływem okresu gwarancji  

za wady obiektu wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie później niż 36 

miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 3, i w tym okresie 

mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego 

gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument 

gwarancji. 

4. Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą dokumentację projektową, a wady tej nie mógł stwierdzić, 

przyjmując dokumentację, może wezwać pisemnie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie 

usunął stwierdzone wady na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym nakładów 

finansowych. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może: 

a)  naliczyć kary umowne, o których mowa w §11ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy lub 

b)  odstąpić od umowy w części dotyczącej wadliwej dokumentacji z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona wada uniemożliwia realizację inwestycji na jej 

podstawie oraz naliczyć karę umowną, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy lub 

c) zlecić  „wykonawstwo zastępcze” innemu projektantowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

opracowania tej części dokumentacji projektowej, której dotyczą wady, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania. 

5. Wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt i ryzyko w odpowiednim, uzgodnionym przez 

Strony terminie wszelkie wady i usterki dokumentacji projektowej, których istnienie zostało 

ujawnione dopiero w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w  niniejszym ustępie, mają zastosowanie procedury opisane w ust. 4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem Wykonawcy, 

określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeśli nie usunie on wady w wyznaczonym terminie. 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu  

nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu szkody 

spowodowanej wadami dokumentacji projektowej. 

8. Po stwierdzeniu usunięcia wad strony sporządzają „protokół usunięcia wad”. 

9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamówień uzupełniających lub zamówień 

dodatkowych przy realizowaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą 
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przedmiot niniejszej umowy, a będących wynikiem wad projektowych, Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z ich wykonaniem. 

10. W przypadku konieczności przedłużenia terminu umowy przy realizowaniu inwestycji, 

spowodowanego wadami projektu, Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe z tego tytułu 

koszty, w tym również roszczenia Wykonawcy związane z kosztami ogólnymi budowy, 

wynagrodzeniem z tytułu robót dodatkowych, zamówień uzupełniających czy zamówień 

dodatkowych. 

11. Zapisy ust 8 i 9 niniejszego paragrafu nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy jako 

projektanta na zasadach ogólnych. 

12. Jeżeli Inwestycja zrealizowana na podstawie wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej, , a 

wady tej nie można było stwierdzić przyjmując dokumentację nie osiągnęła założonych 

parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

swoich roszczeń z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

13. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego,  

czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały 

okres realizowanej Inwestycji objętej niniejszą umową na podstawie Dokumentacji Projektowej 

Inwestycji czuwać nad poprawnością Dokumentacji Projektowej oraz możliwością prawidłowej 

realizacji Robót na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli  w trakcie realizacji 

Inwestycji ujawni się jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić opracowanie 

prawidłowej Dokumentacji Projektowej niezbędnej do prowadzenia /kontynuowania Robót. 

Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie 

zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone 

wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady 

wymagać będzie dłuższego terminu lub będą one pozostawały w sprzeczności z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usunięcie wady nie 

będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wraz z Wykonawcą uzgodni 

termin usunięcia tej Wady, nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia wad. W 

przypadku, gdy niemożność usunięcia wady będzie wynikać ze sprzeczności z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na 

piśmie Zamawiającego  stosownych wyjaśnień dotyczących zaproponowanych w projekcie 

rozwiązań, a także, w razie zgłoszenia takiego żądania, zapewni osobiste stawiennictwo w 

budynku, objętych zamówieniem, projektantów branżowych w celu wyjaśnienia wątpliwości i 

ustalenia terminu oraz sposobu usunięcia wady. Nieusunięcie wad w wyżej wymienionych 

terminach po stronie Zamawiającego stanowi podstawę: 

a) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu 

projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części Dokumentacji 

Projektowej, której dotyczą Wady, na co Wykonawca wyraża zgodę; koszty 

„wykonawstwa zastępczego” zostaną potrącone w całości z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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§14 

Ubezpieczenie wykonawcy 
1. Wykonawca na własny koszt zawrze od dnia podpisania Umowy i utrzyma w mocy co najmniej 

przez okres jej obowiązywania (w tym w trakcie realizacji czynności w zakresie nadzoru 

autorskiego) oraz zachowa ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.  

2. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej objęta zostanie odpowiedzialność cywilna 

Wykonawcy oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją Umowy z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). W przypadku zawarcia Umowy przez 

Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych umowy ubezpieczenia dotyczy Konsorcjum, na 

następujących zasadach: każdy członek konsorcjum musi posiadać niniejsze ubezpieczenie lub 

konsorcjum będzie posiadało jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie 

współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum. 

3.   Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz 

czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak  i 

utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności, których realizacji podjął się 

Wykonawca na mocy Umowy.  

Rodzaj ubezpieczonej działalności będzie zgodny z zakresem prac  i usług wynikających z Umowy, 

pokrywając w szczególności: czynności i prace projektowe wraz z czynnościami w zakresie 

nadzoru autorskiego. 

4. Suma gwarancyjna wyniesie nie mniej, niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.   

5. Ubezpieczenie uwzględni: 

1)  szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 

2) szkody w obiekcie, urządzeniach, instalacjach i ich częściach, które stanowią przedmiot prac 

projektowych, o ile powstały w związku z uchybieniem Ubezpieczonego; 

3) czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią, w tym Zamawiającego, stanowiące 

następstwo uchybienia Ubezpieczonego, w tym związane z koniecznością usunięcia wad 

obiektu, urządzenia, instalacji lub ich części, uniemożliwiających jego właściwe użytkowanie - 

w celu uniknięcia wątpliwości, potwierdza się, że ochroną objęte zostać powinny koszty 

dodatkowe, których poniesienie jest niezbędne w celu przebudowy, rekonstrukcji obiektu, 

urządzenia, instalacji, nawet jeśli nie doszło do szkody rzeczowej; 

4) szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych wykonawców (OC podwykonawcy), 

jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac – dopuszcza się zastosowanie regresu w 

stosunku do sprawcy szkody; 

5) szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym także w 

instalacjach podziemnych; 

6) szkody polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym ZAMAWIAJĄCEGO) 

kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, 

należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialności min. 

200.000,00 zł; 

7) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi 

ono następstwo uchybienia Ubezpieczonego; 
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8) szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym także w 

instalacjach podziemnych, o ile powstały w związku z uchybieniem Ubezpieczonego; 

9) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska 

substancjami szkodliwymi, w tym odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe wskutek 

nagłego zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków - 

dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 

200.000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

10) szkody polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu dokumentacji (utrwalonej na 

jakimkolwiek nośniku, w tym m.in. planów, map, zdjęć, zapisów) przekazanej 

Ubezpieczonemu w celu realizacji Umowy – z możliwością zastosowania podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 50.000,00 zł. 

6. Franszyzy, udziały własne ubezpieczenia OC będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, 

w wysokości nieprzekraczającej 5.000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie 

mniej niż 10.000,00 zł dla czystych strat finansowych. Dla szkód osobowych nie dopuszcza się 

stosowania franszyz ani udziałów własnych. 

7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia OC zawodowej są dopuszczalne w zakresie 

zgodnym z aktualnym standardem rynkowym. 

 

§15 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i 

realizacji umowy.  

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych 

niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

§ 163 

Wspólna realizacja umowy 

1. Podmioty realizujące wspólnie Umowę o pełnienie funkcji Wykonawcy  

są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie, niewykonanie oraz nienależyte wykonanie 

umowy. 

2. Podmioty realizujące wspólnie Umowę o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wyznaczają 

niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Podmiotów realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 

wszystkich Podmiotów realizujących wspólnie Umowę.  

                                                           
 
3
Zapis zostanie usunięty w przypadku nie wybrania oferty złożonej przez podmiot wspólny 

 



BZU.IG.2291-20/18  SIWZ   

 

 „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:  

Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.” 120 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie …………………………………………. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podmiotów 

realizujących wspólnie Umowę. 

§17 

Postanowienia dotyczące podwykonawców 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia pod 

warunkiem, że przed zawarciem umowy z podwykonawcą uzyska pisemną zgodę Zamawiającego 

na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania 

takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy określający część zamówienia, którego wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy 

do jej wykonania oraz projektem umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą(ami). 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji na piśmie, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wniosku wraz z projektem umowy, z podaniem powodów w przypadku odmowy 

udzielenia zgody.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy zawartej z podwykonawcą(ami) 

(wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis, w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 1 i 2  niniejszego paragrafu. 

4. Pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma prawa zmienić postanowień umowy zawartej  

z podwykonawcą, jeśli nie uzyska zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany. 

5. W razie zmiany podwykonawcy, który jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, będzie 

podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca  

zobowiązany jest zaproponować innego podwykonawcę, spełniającego warunki określone w 

SIWZ na dzień podjęcia decyzji o zmianie podwykonawcy i przedłożyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.   

6. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby 

były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy. 

7. Za wykonanie przez podwykonawcę przedmiotu umowy przysługiwać mu będzie wynagrodzenie 

należne od Wykonawcy. 

8. Za zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie 

Wykonawca. 

9. Zapisy niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do powstania odpowiedzialności 

Zamawiającego wobec podwykonawcy. 

10. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości, jak i w części, jakichkolwiek 

praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, 

chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

11. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, 

telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej 

informacji pism a przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.   
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§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w 

szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkich powiadomień i uzgodnień dotyczących Zamawiającego, o których mowa w niniejszej 

umowie, należy dokonywać na adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., 90-368 Łódź, ul. 

Piotrkowska 190. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do Umowy są: 

1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami; 

2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi 

wyjaśnieniami i zmianami,  

3) Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego do 

występowania przed organami administracyjnymi w imieniu Zamawiającego, 

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO, 

5) Polisa OC 

 

6.  Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków niż wyżej wskazane dokumenty będą odczytywane  

i interpretowane w następującej kolejności: 

1. Umowa,  

2. SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia, 

3. Formularz cenowy, 

4. Oferta Wykonawcy. 

 

Wykonawca:                               Zamawiający 
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Z a ł ą c z n i k  n r  3  d o  u m o w y  

 

B AO -… . - 0 2 4 2 -…. . / 2 0 1 8  

 

 

PEŁNOMOCNICTWO NR ………/2018  

 

My, niżej podpisani, ………………………………….. – Prezes Zarządu/Członek 

Zarządu* oraz ……………………………………….. – Członek Zarządu, działając w imieniu 

„Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 

zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod pozycją nr 0000243066, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału 

zakładowego: …………………………... zł. 

niniejszym udzielamy Panu/ Pani *  ............................................................................................ , 

legitymującemu/ legitymującej * się numerem PESEL …………………....................................... 

 

P E Ł N O M O C N I C T W A 

do dokonywania następujących czynności: 

 

[określenie jednorazowej czynności, postępowania, rodzaju czynności powtarzalnej] 

przed: 

[należy wskazać osobę, organ lub instytucję – jeśli można określić] 

Warunki szczególne udzielonego pełnomocnictwa: 

 Pełnomocnictwo obejmuje prawo występowania przed wszystkimi osobami, urzędami 
i/lub instytucjami w zakresie jakim jest to niezbędne do zrealizowania czynności, do 
których ustanowiono pełnomocnika. 

 Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia/nie upoważnia* do ustanawiania dalszych 
pełnomocników. 

 Pełnomocnictwo może być wypowiedziane w każdym czasie z zachowaniem formy 
pisemnej. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić 
mocodawcy oryginał dokumentu pełnomocnictwa. 

 Pełnomocnictwo ustaje z chwilą wykonania czynności objętych niniejszym 
pełnomocnictwem.   

 Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia ……………………………………………………… 
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Łódź, dnia ……………………………   

        

         …………………………………………………. 

 zatwierdzono pod względem  formalno – prawnym              

                     podpis Radcy Prawnego                                                                                      

 

                                                                                                   

                                                                                                    Podpisy i pieczęcie: 

 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało wpisane w Rejestrze pełnomocnictw prowadzonym przez Biuro Organizacji  

„Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. (Sekretariat Spółki) pod pozycją nr  …………………………………. 

* -  niepotrzebne skreślić 

 

INFORAMCJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 
2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, 
że: 
8. Administratorem danych osobowych jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna (ŁSI), ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź 
9. Inspektorem Ochrony Danych ŁSI jest Pan Krzysztof Radecki, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

daneosobowe@lsi.net.pl; telefon: 42 20-14-809; lub pisemnie na adres siedziby ŁSI. 
10. Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 pkt. a/b/c/d/e) w celu realizacji zadań wynikających z aktu 
założycielskiego Spółki, realizacji umów, realizacji obowiązków prawnych, świadczenia usług. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
12. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 

 organy administracji publicznej; 

 banki i instytucje płatnicze; 

 podmioty świadczące dodatkowe usługi specjalistyczne dla Spółki tj. audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający 
sprawozdanie finansowe; 

 dostawcy usług IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów 
teleinformatycznych; 

 podmioty realizujące usługi budowlane i remontowe na zlecenie Spółki; 

 podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską w celu dostarczania przesyłek i korespondencji; 

 organy egzekucyjne w przypadku prowadzonych egzekucji sądowych lub administracyjnych. 
13. Przysługuje Panu/Pani, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie danych 
osobowych przetwarzanych na podstawie zawartej umowy, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem. 

14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani zwrócić się do ŁSI z prośbą 
o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

Klauzula informacyjna  w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku  ze złożonym 
wnioskiem o zawarcie umowy. 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 zwana dalej: 
Administratorem. Może Pani/Pan  skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 
Piotrkowska 190 / daneosobowe@lsi.net.pl  lub telefonując pod numer:  0 42 66 49 100. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych 
osobowych oraz realizacja umowy zawartej pomiędzy  Wykonawcą a Administratorem. 
Przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji czynności związanych z realizacją  umową. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do 
podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. Administrator będzie przetwarzał dane 
osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz rodzaj umowy o pracę. 

4. Podanie danych osobowych a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu zawarcia 
umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja 
umowy będą niemożliwe.  

5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres do 5 lat licząc od 
początku roku następującego po roku, w którym umowa została zrealizowana.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

8. Ma Pani / Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani / Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, co oznacza, że Pani 
/ Pana dane nie będą profilowane

1
.  

 
1
 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 
osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby 
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 
 
 
Miejscowość i data: ……………                                                                 …………………………. 
                        Podpis i pieczęcie
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