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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego; 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

ul. 3 Maja 7 

98-200 Sieradz 

II. Tryb udzielenia zamówienia; 

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych/ Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn.zm./w trybie przetargu 

nieograniczonego, zwaną dalej także PZP 

III. Opis przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania 

terenu i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy 

w Sieradzu, składającej się z wykonania mapy do celów projektowych, z projektu 

budowlanego oraz z projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia 

na budowę. 

Zamawiający informuje, iż w ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy również 

wykonać badania geotechniczne gruntu oraz uzyskać decyzje środowiskową (o ile zaistnieje 

taka potrzeba) oraz inne uzgodnienia i decyzje mogące mieć wpływ na realizację 

przedmiotowej inwestycji. 

Na podstawie ww. dokumentów wykonawca opracuje również: 

 Specyfikację techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys inwestorski, 

 Kosztorys ślepy, 

 Dokumentację przetargową- kompletną specyfikację istotnych warunków zamówienia 

zgodną z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 

2013r poz.907 z późn.zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 

Wspólny słownik zamówień CPV: 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7,   

71.24.20.00-6. 

Projektowany obiekt musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 16.01.2013r w sprawie doskonalenia  
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techniki jazdy ( Dz. U. z 2013r poz. Nr 91) w tym musi zawierać następujące moduły 

treningowe spełniające wymagania ODTJ stopnia podstawowego: 

1.   Płytę poślizgową prostokątną wraz z mechanicznym urządzeniem destabilizującym tor 

jazdy. 

2.   Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 

120 stopni lub płytę poślizgową o kształcie pierścienia o min. średnicy 68m. 

3.   Tor szkoleniowy o długości co najmniej 400m. 

4.   Tor ziemny do szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy kierowców 

posiadających prawo jazdy kat. A1, A2 i A. 

5.   Obiekt szkoleniowy przeznaczony do przeprowadzania zajęć teoretycznych spełniający 

wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013r w sprawie doskonalenia techniki 

jazdy,  składającego się z: 

- 2 sal wykładowych przystosowanych do prowadzenia zajęć z 30 osobami, 

- pomieszczenia socjalnego dla instruktorów, 

- poczekalni dla osób szkolonych, 

- węzła sanitarnego. 

6.   Parking dla minimum 20 pojazdów osobowych. 

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest 

przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dla ODTJ w ramach 

uzgodnień z zamawiającym. Wykonawca winien posiadać zaakceptowaną wstępną 

koncepcję, o której mowa wyżej, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7; 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VII. Termin wykonania zamówienia; 

1. Wykonanie w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. 
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VIII. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków; 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art.22 ust1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

1.2. W postepowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub za czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 

1.2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonywaniu ( zakończeniu) w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -  w tym okresie: 

Co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się z 

co najmniej z projektu budowlanego i z projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka 

Doskonalenia Techniki Jazdy na obszarze o powierzchni minimum 1,5 ha. 

Co najmniej dwa z modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody 

sterowane automatycznie w wykorzystaniem wszystkich poniższych elementów, tj.: kurtyny 

wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody mechaniczne wysuwanie spod nawierzchni 

oraz urządzenie destabilizujące tor jazdy. 

1.2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w 

SIWZ. 

b) Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im 

powierzona. Wykonawca, na każda funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które 

spełniają następujące wymagania: 

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży drogowej: 
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a. Wymagana liczba osób:1 

b. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń   w 

specjalności drogowej. 

c. Doświadczenie zawodowe: 

Udział w charakterze projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego 

projektu budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę 

dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki jazdy na obszarze o 

powierzchni minimum 1,5ha, zawierającego co najmniej następujące moduły treningowe: 

- Płytę poślizgową prostokątną, 

- Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 

stopni lub płytę poślizgową w kształcie pierścienia o min. średnicy 68m, 

- Tor szkoleniowy o długości min. 400m. 

Co najmniej dwa z ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody 

sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich poniższych elementów, tj.: kurtyny 

wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody mechaniczne wysuwane spod nawierzchni 

oraz urządzenie destabilizujące tor jazdy. 

2. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży sanitarnej.  

a. Wymagana liczba osób:1 

b. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń   w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

c. Doświadczenie zawodowe: 

Udział w charakterze projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego 

projektu budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę 

dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki jazdy na obszarze o 

powierzchni minimum 1,5ha, zawierającego co najmniej następujące moduły treningowe: 

- Płytę poślizgową prostokątną, 

- Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 

stopni lub płytę poślizgową w kształcie pierścienia o min. średnicy 68m, 

- Tor szkoleniowy o długości min. 400m. 

Co najmniej dwa z ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody 

sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich poniższych elementów, tj.: kurtyny 

wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody mechaniczne wysuwane spod nawierzchni 

oraz urządzenie destabilizujące tor jazdy. 

3. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży elektrycznej.  



str. 6 
 

a. Wymagana liczba osób:1 

b. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń   w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektroenergetycznych. 

c. Doświadczenie zawodowe: 

Udział w charakterze projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego 

projektu budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę 

dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki jazdy na obszarze o 

powierzchni minimum 1,5ha, zawierającego co najmniej następujące moduły treningowe: 

- Płytę poślizgową prostokątną, 

- Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 

stopni lub płytę poślizgową w kształcie pierścienia o min. średnicy 68m, 

- Tor szkoleniowy o długości min. 400m. 

Co najmniej dwa z ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody 

sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich poniższych elementów, tj.: kurtyny 

wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody mechaniczne wysuwane spod nawierzchni 

oraz urządzenie destabilizujące tor jazdy. 

4. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży architektonicznej.  

a. Wymagana liczba osób:1 

b. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń   w 

specjalności architektonicznej. 

c. Doświadczenie zawodowe: 

Udział w charakterze projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego 

projektu budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę 

dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki jazdy na obszarze o 

powierzchni minimum 1,5ha, zawierającego co najmniej następujące moduły treningowe: 

- Płytę poślizgową prostokątną, 

- Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 

stopni lub płytę poślizgową w kształcie pierścienia o min. średnicy 68m, 

- Tor szkoleniowy o długości min. 400m. 

Co najmniej dwa z ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody 

sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich poniższych elementów, tj.: kurtyny 

wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody mechaniczne wysuwane spod nawierzchni 

oraz urządzenie destabilizujące tor jazdy. 

5. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Automatyk.  

a. Wymagana liczba osób:1 
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b. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji i dozoru: Grupa 

1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 

przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, 

przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. 

c. Doświadczenie zawodowe: 

Udział w charakterze projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego 

projektu budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę 

dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki jazdy na obszarze o 

powierzchni minimum 1,5ha, zawierającego co najmniej następujące moduły treningowe: 

- Płytę poślizgową prostokątną, 

- Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 

stopni lub płytę poślizgową w kształcie pierścienia o min. średnicy 68m, 

- Tor szkoleniowy o długości min. 400m. 

Co najmniej dwa z ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody 

sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich poniższych elementów, tj.: kurtyny 

wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody mechaniczne wysuwane spod nawierzchni 

oraz urządzenie destabilizujące tor jazdy. 

6. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. zamówień publicznych.  

a. Wymagana liczba osób:1 

b. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udziale zamówienia publicznego w tym: 

udział w opracowaniu co najmniej dwóch specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczących zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie lub zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych.   

Nie dopuszcza się przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z 

wymienionych powyżej funkcji. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie oświadczeń i 

dokumentów określonych w SIWZ i załączonych do oferty. 

1.2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postepowania zamawiający żąda złożenia oświadczenia i 

dokumentów wymienionych w pkt. IX. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający  się o udzielenia zamówienia powinni wykazać, że 

warunki wymienione w pkt. VIII.1. spełniają łącznie, natomiast warunek określony w pkt. 

VIII.2. winien spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(składających ofertę wspólną). 

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta wykonawcy 

musi zawierać: 

a) Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

b) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

stanowiące załącznik nr 3.  

Dla potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, do oferty należy załączyć: 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie IX b), SIWZ składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości: 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, należy złożyć dokument zawierający 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

2. Pozostałe dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wzór stanowi zał. Nr 1 
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 Zaparafowany wzór umowy – wg załącznika Nr 5 

 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – wzór Nr 4 

 Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób składających 

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

2. Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną: fakt ustanowienia pełnomocnictwa musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów. 

4. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 

zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie oraz faksem przy jednoczesnym złożeniu pisma w urzędzie pocztowym. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że 

prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 

terminem składania ofert. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia zamówienia. 

XII. Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami; 

1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następującą 

osobę: 

Henryk Waluda  - dyrektor WORD w Sieradzu 

XIII. Wymagania dotyczące wadium: 

1. Zamawiający nie wymaga wadium. 
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XIV. Termin związania ofertą; 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

XV. Opis sposobu przygotowywania ofert; 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

3. Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem 

oraz winna być podpisana na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia i dokumenty 

wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Jeśli 

umocowanie nie wynika wprost z załączonych dokumentów określonych w punkcie IX. Do 

SIWZ należy załączyć pełnomocnictwo do działań w imieniu wykonawcy. 

4. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej. 

5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na 

adres zamawiającego podany w punkcie I SIWZ, oraz będzie oznaczona: „ Przetarg na 

wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej 

dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w 

Sieradzu.” 

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert; 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie WORD w Sieradzu nie później niż  

do dnia 09.06.2014r.  do godz. 1200 

2. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert, zamawiający zwróci bez otwierania 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi  

w dniu 09.06.2014r. o godz. 1215  w sali wykładowej nr 14  WORD w Sieradzu.  

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny; 

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wymogi niniejszej SIWZ. 

2. Cenę oferty należy obliczyć wypełniając załącznik nr 1 do SIWZ podając cenę łączną 

netto, kwotę podatku VAT od całości, oraz ryczałtową kwotę brutto. 

XVIII. Informacja dotycząca walut obcych; 

Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 

XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty; 

Kryterium cena o wadze 100 pkt 

 퐾퐶 =  x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
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KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy 

Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej 

XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

1. Zgodnie z wyborem zamawiającego umowa o udzielenie zamówienia zostanie podpisana 

przez strony w siedzibie zamawiającego w umówionym terminie. 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. Wzór umowy; 

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

XXIII. Podwykonawstwo; 

Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców i żąda 

wskazania w formularzu oferty tych części zamówienia, których wykonanie wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony przewidziane w dziale VI 

tej ustawy. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

Wykaz wszystkich załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Załącznik do SIWZ nr 1 – formularz oferty 

2. Załącznik do SIWZ nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik do SIWZ nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

4. Załącznik do SIWZ nr 4 – informacje o przynależności do grupy kapitałowej 

5. Załącznik do SIWZ nr 5 – wzór umowy 
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 Załącznik do SIWZ nr 1 

Pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie wielobranżowej 

koncepcji zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka 

Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu”, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę: 

CENA NETTO ZA REALIZACJĘ CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA………………………… 

( słownie złotych:………………………………………………………………………………) 

Należny  podatek VAT ( stawka………%)………………………………………………… 

( słownie złotych:………………………………………………………………………………) 

CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ CAŁOŚCI  ZAMÓWIENIA………………… 

( słownie złotych:………………………………………………………………………………) 

 

1. Oświadczamy, że: 
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do……………………… 
2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z 

warunkami podanymi w SIWZ; 
3) akceptujemy warunki płatności;  
4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez zamawiającego w SIWZ i nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i 

wykonania zamówienia; 
6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez zamawiającego; 
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert; 
8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia1: 

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

9) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego; 

10) oferta została złożona na……………………stronach; 
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11) do oferty dołączono następujące dokumenty: 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres WYKONAWCY: 
………………………………………………………………………………. 
NIP………………………..... 
REGON……………………. 
Adres, na który zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
…………………………………………………………………………………. 
Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym: 
………………………………………………………..numer telefonu(**) 
Numer faksu: (**) 
e-mail ………………………………………………… 
 
 
 
 
…………….., dn.__-_-____r.    
 
          
      …………………………………… 
            Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 
                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 brak w ofercie informacji o powierzeniu podwykonawcy części zamówienia, rozumiane jest jako nie 
korzystanie przez wykonawcę z usług podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. 

 
 



str. 14 
 

Załącznik do SIWZ nr 2 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU OKRESLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 
 

 

Oświadczenie 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowej koncepcji 
zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu                                                 
oświadczam/my, że zgodnie z art.22. ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

 

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

2. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

………………,dn………………………     ………………………………… 

     Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik do SIWZ nr 3 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 I UST. 2 USTAWY PZP 
 
 
 

Oświadczenie 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej 
dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie 
WORD w Sieradz, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na 
podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo 
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

………………,dn………………………     ………………………………… 

     Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 
             w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
 

 

 
1Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców 
osobno. 
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Załącznik do SIWZ nr 4 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
 
INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na   wykonanie 
wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej 
dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie 
WORD w Sieradzu, stosownie do art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r-Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) oświadczamy, że: 

 Reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy kapitałowej*. 
 Reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do grupy kapitałowej. 

 
Poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:* 

 
 
Lp. Nazwa podmiotu, adres siedziby 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
* Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy   kapitałowej, 
konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej. 
 
 
 
 
 

   Data…………       ………………………………… 

             Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 
                         w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 



str. 17 
 

 

 

 

Załącznik do SIWZ nr 5 

 

WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu ……………… w Sieradzu, pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 

Drogowego w Sieradzu mającym swą siedzibę przy ul. 3-go Maja 7, 98-200 Sieradz; zwanym 

dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

………………………………………….. 

a 

………………………………………….. mającą swą siedzibę ………………………………; 

zwanym w dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez  

……………………………………………… 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wielobranżowej koncepcji zagospodarowania 

terenu i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy 

w Sieradzu. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 Wykonawca m.in.: 

a) pozyska mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, 

b) opracuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z prawomocnym pozwoleniem 

na budowę, 

c) opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys 

inwestorski, kosztorys ślepy oraz dokumentacje przetargową zgodnie z warunkami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

d) zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego i na koszt Wykonawcy wszystkich 

niezbędnych decyzji i uzgodnień jeżeli ich pozyskanie jest niezbędne do realizacji całego 

przedsięwzięcia, 

e) zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w sposób kompletny, zgodny z zakresem i 

warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

f) zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 
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3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży do 

uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępną koncepcję zagospodarowania 

terenu dla ODTJ. 

4. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi z Zamawiającym 

szereg konsultacji w zakresie istotnych elementów mających wpływ na koszty związane z 

budową ODTJ. Konsultacje te będą odbywać się po obustronnym uzgodnieniu terminu.   

§ 2 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia ……………….. 

 

§ 3 

Integralną częścią umowy są: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Oferta wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Wykonawca przekaże opracowania stanowiące przedmiot umowy w formie papierowej –   

5 szt. oraz w formie elektronicznej (na nośniku CD lub DVD, w formacie PDF) – 2 szt. 

3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy zostanie zaopatrzona w pisemne 

oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz że jest ona 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentacji Zamawiający dokona jej 

przeglądu. 

5. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy zastrzeżeń /uwag do dostarczonej dokumentacji, 

zostanie sporządzony protokół określający zakres i termin bezpłatnego dokonania przez 

Wykonawcę niezbędnych zmian. 

6. Po dostarczeniu i zaakceptowaniu kompletu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy 

zostanie sporządzony i podpisany przez strony, protokół odbioru końcowego. 

7. Jeżeli w toku realizacji inwestycji wykonywanej według dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej przekazanej Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy wystąpią 

potwierdzone przez strony wady lub braki, Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe 

wynikłe z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi 

wadami lub brakami. 
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§ 5 

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z formularzem oferty na 

kwotę ………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………….). 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na 

podstawie faktury wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót. 

3. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia, z 

zastrzeżeniem § 2. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 poniesie wszelkie koszty związane 

z realizacją zamówienia. 

 

§ 7 

1. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

przedmiotu umowy wraz z prawami pokrewnymi do dokumentacji, o której mowa w § 1 i 2 

na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zamawiający nabywa prawo do wykorzystania przedmiotu umowy w całości lub w części 

bez żadnych ograniczeń. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą 

naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 
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- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego. 

 

§ 9 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 m-cy gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Bieg okresów gwarancyjnych rozpoczyna się z dniem podpisania ostatecznego protokołu 

odbioru nie zawierającego uwag do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Czas realizacji obowiązków gwarancyjnych wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. 

Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas jw. 

4. Jeżeli realizacja Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w oparciu o dokumentację będącą 

przedmiotem niniejszej umowy nie zakończy się w ciągu 60 m-cy od jej wykonania, okres 

gwarancji wydłuża się do czasu zakończenia robót budowlanych. 

5. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych 

zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. 

6. Termin przekazania przedmiotu zamówienia protokołem odbioru ostatecznego w 

użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie równolegle. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

8. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji ( na podstawie protokołów ujawnienia usterek) 

usterki  lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt w terminie 14 dni. 

9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 

10 dni od ich ujawnienia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiający w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) likwidacji firmy Wykonawcy. 
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§ 10 

Zmiana umowy 

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się 

strony. 

2. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do 

przedłużenia terminu wykonania umowy: 

1) wystąpienie siły wyższej, 

2) wystąpienie zmian w przepisach prawa. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 

informacji o zmianie danych dotyczących Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie 

wymaga dokonania zmiany umowy. 

4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych z 

pkt. 3, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez 

niego danymi strony uznają za doręczoną. 

 

§ 11 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) wykonuje umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w umowie, SIWZ oraz ofercie 

Wykonawcy, 

b) opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy więcej niż 14 dni 

kalendarzowych, 

c) uchyla się od obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i wymaga 

uzasadnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania 

należnych kar umownych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w pkt. 1 d), Wykonawca 

może żądać odpowiedniego – do wykonanego zakresu prac – części wynagrodzenia. 
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§ 12 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonywanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany , w trakcie niniejszego 

zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu tej umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty. 

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag , o których mowa w ust. 10, w terminie, Zamawiający 

może : 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 13 

Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 


