
 1 

 
Protest na postanowienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego art.180 ust.3 pkt 1 upzp (Dz. U Nr 19 poz. 177 z 
póz. zm) 

Termin zamieszczenia SIWZ  - 03.07.2006 r.  
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
* Ilekro ć w SIWZ mowa jest o ustawie, Zamawiaj ący przywołuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 20 04r.      
  Prawo zamówie ń publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177, z pó źniejszymi zmianami ) 
 
1. Nazwa i adres zamawiaj ącego. 
 
Gmina  Świdnica 
ul. Głowackiego 
58-100 Świdnica 
tel/fax (074) 852-30-67 
 
2.Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę w układzie uniezaleŜnienia od systemu 
zaopatrzenia w wodę Świdnickiego Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów i Kanalizacji    
oraz opracowanie studium wykonalności powołania jednostki organizacyjnej 
zarządzającej gminnym system wodociągowym. 
               
W skład koncepcji winny wchodzi ć następujące opracowania : 
1. Hydrogeologiczna analiza aktualnego i potencjalnie niezaleŜnego systemu 

zaopatrzenia w wodę miejscowości Gminy Wiejskiej Świdnica (wielkość, 
odnawialność i stabilność zasobów wodnych, jakość wód i wymagane procesy 
uzdatniania). 

2. Inwentaryzacja istniejących źródeł zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy. 
− połoŜenie (obręb, działka, wydajność, jakość wody, przydatność do celów 

zaopatrzenia w wodę) 
− dokumenty, decyzje, pozwolenia 
− analiza moŜliwości wykorzystania istniejących otworów studziennych na 

terenie gminy dla zaopatrzenia w wodę 
3. Określenie dodatkowych ujęć wody z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę 

oraz moŜliwości pozyskania wody, w oparciu o warunki hydrogeologiczne Gminy. 
− określenie potrzeb, moŜliwości (technicznych, prawnych, ekonomicznych) 

i warunków wykonania nowych studni, 
− techniczne warunki ujmowania i przesyłu wody (aktualne oraz z 

wykorzystaniem ujęć własnych). 
4. Określenie zakresu niezbędnej rozbudowy sieci wodociągowej z koniecznością 

przepięcia sieci,  
− łączenie sieci w poszczególnych miejscowościach, harmonogram przepięć i 

sukcesywnego odłączania instalacji od systemu ŚPWiK. 
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− określenie potrzeb montaŜu urządzeń dodatkowych (pompownie sieciowe, 
zbiorniki itp.). 

5. Propozycja wariantowa zorganizowania jednostki zarządzającej gminnym 
systemem wodociągowym. 
− analiza prawna moŜliwości utworzenia jednostki – podmiotu (jednostka 

budŜetowa, zakład budŜetowy, spółka gminy, spółka prywatna inne 
rozwiązania), 

− skutki finansowe i poziom cen wody dla mieszkańców w poszczególnych 
rozwiązaniach. 

6. Określenie kosztów dokonania zmiany w zakresie źródeł zaopatrzenia, 
przebudowy i kosztów powołania jednostki obsługującej system. 
− koszty niezbędne do poniesienia w pierwszym roku, następnych latach i 

łącznie całego przedsięwzięcia 
7. Porównanie kosztów eksploatacji proponowanych rozwiązań z kosztami 

eksploatacji sieci wodociągowej w dotychczasowym wykonaniu ŚPWiK. 
8. Prognoza ceny 1m3 wody wg proponowanych rozwiązań, w ciągu najbliŜszych 5 

okresów rozliczeniowych. 
9.  Środowiskowe i społeczne uwarunkowania oraz skutki zmiany systemu 

zaopatrzenia w wodę. 
 
4.Opis cz ęści zamówienia. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełn iających. 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
  
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. Termin wykonania zamówienia. 
 
Nieprzekraczalny  termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od daty podpisania 
umowy 
 
8. Opis warunków udziału w post ępowaniu. 
 
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                                    
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: 
 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 
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Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust 1 i 2  ustawy  
Prawo zamówień publicznych, wyklucza  się: 
 
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienaleŜycie, a szkoda ta nie 
została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie 
lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 
 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego, 
 
3) wykonawców, którzy  zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek                                
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  
 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                            
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,                 a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 
 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                        
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,              a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano                            
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,                         
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 
 
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3; 
 
11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców                          
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, 
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
 
12) wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 
 
13) wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                              
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone 
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3; 
 
14) nie wnieśli wadium (jeŜeli jest wymagane), w tym równieŜ na przedłuŜony okres 
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 
 
15) złoŜą ofertę opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
 
 

9. Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wyko-
nawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udzi ału w post ępowaniu. 
 
1.W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre ś-
lonej działalno ści lub czynno ści oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 2 4 
ustawy* wykonawca dostarczy: 
 
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
    działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  
    zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,wystawionego nie wcześniej niŜ 6  
    miesięcy przed upływem  terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
    o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. 
 
2) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za  
    zgodność z oryginałem kopii  przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, 
    których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) 
    Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.  
   (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeŜeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub  
   jeŜeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i  
   winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
  Uwaga: Zamawiający przypomina, iŜ dokument pełnomocnictwa, jak równieŜ jego odpis 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, 
poz.960) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona 
zgodnie z rozporządzeniem ministra Finansów dnia 5 grudnia 200 r. w sprawie sposobu 
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pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty 
(Dz. U. Nr 110, poz.1176 z późn. zm.)  
 

2.W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezb ędną wiedz ę i doświadczenie 
oraz potencjał techniczny, a tak Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania za- 
mówienia, wykonawca dostarczy: 
 
1) Udział w zespole minimum trzech hydrogeologów uprawnionych ( w tym minimum jedna 
    osoba z uprawnieniami kat.IV). Załączyć stosowne uprawnienia. 
 
2) Doświadczenie w zakresie znajomości regionalnych zasobów wód podziemnych obszaru 
    gminy i terenów sąsiednich (regionalne dokumentacje zasobowe i opracowania 
    publikowane) 
 
3) Znajomość lokalnych warunków hydrogeologicznych (udokumentowane doświadczenie  
   w zakresie hydrogeologicznego modelowania zasobów wód podziemnych). 
 
3. Oprócz w/w dokumentów do oferty nale Ŝy doł ączyć: 
 
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 
2) parafowany projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 
3) parafowane oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 
4) Oświadczenie Wykonawcy, które z prac zamierza zlecić podwykonawcom. W przypadku  
    nie zlecania Ŝadnej części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca nie jest  
    zobowiązany do złoŜenia oświadczenia w tym zakresie. 
 
10.Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami .  
 
Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się wyłącznie pisemną lub faksem z nie-
zwłocznym potwierdzeniem odbioru.  
 
11.Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z wykonawcami. 
 
Inspektor  Iwona Mongiało (sprawy merytoryczne) p. 209  w dni robocze w godz. 8ºº do 15ºº , 
tel. (074) 852-30-67 wew. 209 ; fax(074) 852-12-26,  fax (074)852-30-67 w.208 , sprawy 
proceduralne podinspektor Małgorzata Rec tel.fax. (074)852-30-67 w.208 
 
12. Wymagania dotycz ące wadium. 
 
Zamawiający odstępuje od Ŝądania wniesienia wadium. 
 
13.Termin zwi ązania ofert ą. 
 
Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.    
 
14.Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. KaŜdy oferent składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.  
2. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim oraz walucie PLN, w formie pisemnej . 
3. Wszystkie załączniki musz ą być ponumerowane , podpisane przez osoby uprawnione  
    do reprezentowania oferenta oraz opiecz ętowane pieczęciami firmowymi i imiennymi,  
    w sposób nie budzący wątpliwości.  
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4. Oferta winna zawierać stronę tytułową i spis treści z podaniem numerów stron. 
5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. 
6. Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte lub zbindowane ) we właściwej   
    kolejności, w sposób zabezpieczający przed dekompletacją.  
7. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnorę-   
  cznie przez osobę podpisującą ofertę.  
 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
Ofertę, w zamkniętej, opieczętowanej pieczęciami firmowymi kopercie, naleŜy włoŜyć 
do drugiej koperty. 
 
Kopertę zewnętrzną  naleŜy zakleić i opisać : "PRZETARG nr ZPF/P-24/07/06 
. - nie otwiera ć". 
Tak przygotowaną ofertę  naleŜy złoŜyć w nieprzekraczalnym terminie: 
do dnia 12.07.2006 r, do godziny 10:00 
w  Urzędzie Gminy Świdnica, ul.B.Głowackiego 4,58-100 Świdnica ,  za 
potwierdzeniem daty i godziny złoŜenia oferty. 
 
PrzedłuŜenie terminu składania ofert jest moŜliwe jedynie w przypadku określonym w 
art.38 ust.6 ustawy*.  
 
16.Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i 
pośrednie, jakie wykonawca uwaŜa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania 
podane w niniejszej SIWZ. 

17. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia    
      między zamawiającym i wykonawcą. 
 
Rozliczenia prowadzone będą w PLN. 
 
   
18. Opis sposobu oceny ofert, w tym kryteriów, którymi zamawiający będzie  kierował    
      się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2006r., o godz. 10:30 
 w siedzibie Zamawiającego. Sala Nr 210 Ip 
Otwarcie ofert będzie jawne. 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką przeznaczył na sfinan- 
sowanie zamówienia. 
 
Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną nazwy i adresy wykonawców a takŜe informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności podane w ofertach. 
 
Następnie komisja przystąpi do badania i oceny ofert. 
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Komisja przetargowa dokona oceny ofert w części niejawnej przetargu. 
 
Oferty niespełniaj ące wymaga ń określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zostan ą odrzucone. 
 
Cena oferty  ra Ŝąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodn ie z art.89 
ust.4 ustawy*, spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Zamawiający  dokona wyboru wykonawcy kierując się następującymi kryteriami: 
cena - 100%; 
NajniŜsza, wiarygodna cena otrzyma 100 pkt. Pozostałe ceny otrzymają ilość punktów pro-
porcjonalną do najniŜszej, wg współczynnika: 

 najni Ŝsza zaoferowana cena brutto   
cena brutto oferty badanej 

Następnie ilość uzyskanych punktów pomnoŜona zostanie przez wagę kryterium  tj. 100%. 
 
Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza dla Zamaw iającego tj. oferta, która otrzyma 
najwi ększą ilość punktów. 
 
19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
     w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Umowa zostanie zawarta w czasie nie krótszym niŜ 7 dni  od dnia przekazania zawiadomie-
nia o wyborze oferty, nie później niŜ przed terminem związania ofertą. 
 
20.Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  

 
Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
21.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej    
     umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą, podano w załączniku nr 3 do SIWZ. 
Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesi ące od dnia 
podpisania umowy. 
Zamawiający będzie Ŝądał kar umownych za odstąpienie od umowy i za zwłokę w realizacji 
zadania . 
 
22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  postę-   
     powania o udzielenie zamówienia. 
 
Na czynności zamawiającego przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z przepisami 
Działu VI ustawy*. 
 
 
23.Informacja o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwyko-   
     nawcom. 
 
Wykonawca moŜe powierzyć częściową realizacji zadania będącego przedmiotem umowy 
podwykonawcom  za zgodą  Zamawiającego. 
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24. Umowa ramowa  

 
Nie dotyczy 
 
25. Dynamiczny system zakupów  

 
Nie przewiduje się 
26. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  
      aukcji elektronicznej  
 
Nie przewiduje się 
27. Zawiadomienia o dokonanym wyborze  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
-załącznik nr 1 - wzór oferty; 
-załącznik nr 2  - oświadczenia pozostałe; 
-załącznik nr 3 -  projekt umowy. 

 
 

Sporządził:                                                           Zatwierdził: 
 
 

 
 
 
 
Świdnica, 30.06.2006 r. 
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                                                                                                 Załącznik nr 1 do SIWZ  
                                                                                                     
1.Strona tytułowa.  
 
 
.............................................. 
             ( miejscowo ść, data ) 
 
.............................................. 
    ( pieczęć firmowa wykonawcy )                                                             Gmina  Świdnica 
                                                                                  ul.B.Głowackiego 4 
                                                                                 58-100 Świdnica 
                                                                          tel/fax (074) 852-30-67 
 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 dotycz ąca PRZETARGU nr ................... ,  z dnia ..... .............. 
 

na wykonanie: 
„Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wod ę dla Gminy Świdnica”  

 
Pełna nazwa wykonawcy: 
.................................................................................................................................. 
Adres siedziby wykonawcy: 
.................................................................................................................................. 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: 
 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, opublikowane w: 
..................................................................................................................................                             
 
oferujemy wykonanie prac b ędących przedmiotem zamówienia za kwot ę: 
za całość zadania NETTO: ............................. zł.; 
 słownie złotych: ........................................ 
podatek VAT ........................ 
za całość zadania BRUTTO:  ......................... zł.;  
słownie złotych: ........................................ 
 
Termin realizacji prac: 2 miesi ące od dnia podpisania umowy 
 
Warunki płatno ści:  
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. Wynagrodzenie za opracowanie Wykonawca 
otrzyma w ciągu 30 dni od daty protokolarnego przyjęcia przez Gminę zweryfikowanego 
opracowania. 

*niepotrzebne skreślić 

                                
       
     

                                                                                        ......................................... 
                                                                                ( pieczęć i podpis wykonawcy )  
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                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ                                                                                                                                             
                                                                                                                                          ( oświadczenia pozostałe ) 

 
OŚWIADCZENIA.  
 
1) Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy*.   
 
  

                          ..............................................                     
Podpis i pieczęć wykonawcy 

 
2) Oświadczam, Ŝe jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wy- 
    maganiami ustawowymi. 

 
..............................................                     
 Podpis i pieczęć wykonawcy 

                                         
3) Oświadczam, Ŝe posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
     i  techniczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,  

 
 

..............................................                     
 Podpis i pieczęć wykonawcy 

 
4) Oświadczam, Ŝe przyjmuję bez zastrzeŜeń projekt umowy oraz warunki przetargu wskaza- 
     ne w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

                                                    
.............................................                      
Podpis i pieczęć wykonawcy 

                                             
                           

5) Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty,  
     o ile takie się w niej znajdują 

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

                                                                                  Podpis i pieczęć wykonawcy                   
                    

6) Oświadczam, Ŝe pozostaję związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin      
    składania ofert.  
 

 .............................................. 
                                                                             Podpis i pieczęć wykonawcy                        

          
8) Oświadczam,Ŝe nie zalegam z opłacaniem podatków pobieranych przez urząd skarbowy*. 
 

..............................................  
                                                                          Podpis i pieczęć wykonawcy                           

           
9) Oświadczam, Ŝe nie zalegam z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne  
     lub społeczne.* 
                                       
 

  ..............................................      
                Podpis i pieczęć wykonawcy                                                                                        
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ZAŁĄCZNIK  NR  3 do SIWZ 
 

UMOWA  Nr:  ZPF/DIIT/    /    /06    / projekt / 
                                                   
zawarta w dniu:           -2006 w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego  
nr: ZPF/P-24/07/06 z dnia : 12.07.2006 r.  pomiędzy: 
 

GMINĄ  ŚWIDNICA 
reprezentowaną - przez: 

1. Teresę Mazurek – Wójta Gminy Świdnica 
    Przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Anny Szymkiewicz 
 
zwaną dalej  "Zamawiającym" z jednej strony,  
a :  …………………………………………………………..   
z siedzibą w :    
reprezentowaną  przez : 

1.   
 

zwaną dalej "Wykonawcą" wybranym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
„Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity - Dz.U. 19/2004 , poz.177 ze zm.). 

 
                     § 1 

 
1.  Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nr: ZPF/P-24/07/06  w  
     dniu  12.07.2006 r. Zamawiający udziela zamówienia a Wykonawca przyjmuje do  
     wykonania Koncepcję zaopatrzenia w wodę dla Gminy Świdnica, zawierające załoŜenia  
     wymienione  w  Specyfikacji. 
2. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca . 

 
§ 2 
 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami umowy, zasadami    
      wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami techniczno- 
      budowlanymi. 
2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w 5 egzemplarzach (w tym jedna kopia winna 
       być sporządzona w wersji elektronicznej) . 
3.  Strony postanawiają, Ŝe miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba 

Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia Zamawiającemu celem zaopiniowania  
       sprawozdania z postępu prac (pierwsza konsultacja po dokonaniu  
       inwentaryzacji hydrogeologicznej oraz istniejącej sieci a druga przy wyborze 
      opracowywania rozwiązania  techniczno-organizacyjnego). 
5. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram rzeczowy z 

określeniem terminów realizacji poszczególnych zadań, który będzie integralną 
częścią umowy. 

6.  Podwykonawstwo:  
• Wykonawca moŜe podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie 

wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

• Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 
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• Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w 
pkt. 6, Zamawiający moŜe bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, 
według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zaŜądać 
odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę. 

 
 

     § 3 
 

Koncepcja musi spełnia ć wymogi nast ępuj ących przepisów : 
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U . Nr 115, poz. 1229 z 

póź. zm.) 
2. Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w 

sprawie warunków jakie nale Ŝy spełni ć przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie  szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. Nr 212, poz. 1799) 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 43, 
poz. 489 z pó ź. zm). 

4. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. nr 27 poz.94 z 1994r. z pó źniejszymi 
zmianami. 

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaop atrzeniu w wod ę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.nr 72, poz.747 z pó ź. zm.) 

 
§ 4 

 
Terminy realizacji przedmiotu umowy do 2 miesi ęcy od dnia podpisania umowy. 

 
 

§ 5 
Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej mu koncepcji w ciągu 20 dni roboczych od 
daty przekazanego opracowania. 
 

§ 6 
 1.   Ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:   
……………………………,-zł (słownie :    ………………………………………………………      )  
 i nie ulegnie zmianie . 
2.   Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. 
3.   Wynagrodzenie za opracowanie Wykonawca otrzyma w ciągu 30 dni od daty  
       protokolarnego przyjęcia przez Gminę zweryfikowanego opracowania. 
4. Faktura za odebrany bez usterek i wad przedmiot umowy będzie płatna przelewem na  
      Konto Wykonawcy  podane na fakturze. 
5. Płatnikiem będzie: 
    Urząd Gminy Świdnica 
    ul.B.Głowackiego 4 
    58-100 Świdnica 
    NIP: 884-10-08-599 

 
               § 7 
 

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar : 
a)  za  odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości: ………..,-zł (słownie :
 …………………) co stanowi 20 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, 
b)   za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 0,5 % od ryczałtowego 
wynagrodzenia brutto za kaŜdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentacji projektowej . 

 



 13

 
§ 9 

 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej umowie stosuje się przepisy 
ustawy o zamówieniach publicznych i Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać 
będzie właściwy sąd. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. dla 
Zamawiającego. 
 

 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY :                                             WYKONAWCA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


