
Starostwo Powiatowe w Częstochowie 
42 – 200 Częstochowa  ul. Sobieskiego  9 
 
 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na: 
 
 

Opracowanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej na budowę                      
i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych  oraz przepustów 
we wsi Dąbek gm. Dąbrowa Zielona 
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Opracowanie dokumentacji technicznej, projektowej i kosztorysowej na budowę                        
i przebudowę dróg  dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o łącznej długości ok. 16,5 km               
oraz przepustów w ilości 6 sztuk we wsi Dąbek, gm. Dąbrowa Zielona, powiat częstochowski, 
województwo śląskie. 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie: www.czestochowa.powiat.pl, www.powiat-
czestochowski.4bip.pl można ja odebrać bezpłatnie, osobiście w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (II piętro, pokój 229) lub pocztą 
elektroniczną. Wnioski o wydanie specyfikacji proszę przesyłać pod numer faksu  
034 322 91 11 lub e-mail: przetargi@czestochwa.powiat.pl. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie 
art.24, ust.1, ust. 2 i spełniający warunki art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
- najniższa ryczałtowa cena brutto za całość prac. 
Termin realizacji zamówienia (wymagalny) do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Termin składania ofert upływa dnia 9 lutego 2007r. o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi tego 
samego dnia o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego (sala nr 236, II piętro). 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, pokój 
101 ( I piętro ). 

Szczegółowe informacje są udzielane w Starostwie Powiatowym w Częstochowie,  
ul. Sobieskiego 9, tel. (034) 322 91 26, (034) 322 91 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Częstochowa, 31.01.2007r. 

http://www.czestochowa.powiat.pl/
http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/
http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/


Dokumentacja przetargowa 
 
 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 
 
 
 
 
 

Wykaz dokumentów 
 
Rozdział 1: Opis przedmiotu zamówienia 
Rozdział 2: Instrukcja dla oferentów z załącznikami 
Rozdział 3: Postanowienia umowy 
 

 
 
 
 

Informacje ogólne 
 

1. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji - załączniki do 

rozdziału 2 - winny być wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy oferenta – 
wpisuje on „nie dotyczy”. 

3. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej 
przeznaczeniem, nie należy udostępniać jej osobom trzecim. 

4. Każdy oferent złoży na jedno zadanie tylko jedną ofertę zawierającą jedną 
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego oferenta. 

5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 
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Zamawiający – Powiat Częstochowski – Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 
zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji technicznej, projektowej, 
kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych  
oraz przepustów we wsi Dąbek gm. Dąbrowa Zielona. 
 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tyś. euro 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).  
 
 
Rozdział 1 – Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Wytyczne techniczne  
Obiekt Dąbek, gm. Dąbrowa Zielona , powiat częstochowski, województwo śląskie 

 
 

I  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, projektowej                      
i  kosztorysowej dla następujących prac: 

1. Przepusty w ilości 6 sztuk, w tym: 
a) budowa – 4 sztuki 
b) odbudowa – 2 sztuki 

2. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o łącznej długości 16,5 km, w tym               
do wykonania: 
a) istniejące drogi pod równiarkę – 6,3 km 
b) projektowane drogi pod równiarkę – 2,0 km 
c) drogi twarde starym śladem – 3,2 km 
d) drogi twarde projektowane w polach – 5 km 

      Zakładana szerokość pasa drogowego – do 6 m.  
 
Podane wyżej jednostki ustalone zostały w założeniach do Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz  rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006”, w priorytecie „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, w działaniu 
„Scalanie gruntów”, opracowanych przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 
w Częstochowie, ul. Śląska 23, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, stanowiących 
załącznik do wniosku o dofinansowanie w/w projektu. 
 
II. Głównym celem w/w projektu jest scalenie gruntów, dlatego też prace będące 
przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być dostosowane do projektu scalenia. Oznacza 
to, że lokalizację dróg należy bezwzględnie ustalić z wykonawcą projektu scalenia gruntów, 
tj. Częstochowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, ul. Śląska 23,             
tel. (34) 324 26 76, reprezentowanym przez dyrektora – Józefa Chmiela. Szczegóły 
techniczne w zakresie ostatecznej lokalizacji dróg należy uzgodnić z szefem produkcji 
CzBGiTR, Adamem Banasiakiem, a pod jego nieobecność z projektantem Eugeniuszem 
Chęciem lub z Krzysztofem Szymonikiem. 
 
III. Biorąc pod uwagę zapisy punktu II, należy liczyć się z tym, że przebieg wstępnie 
projektowanych dróg może być nieco inny niż przedstawiony  na załączonym do wytycznych 
szkicu. Oferent, przed przystąpieniem do przetargu, winien więc zapoznać się z projektem 
scalenia, który na etapie składania ofert, wg oświadczenia Wykonawcy scalenia, będzie już 
zamknięty w zakresie lokalizacji dróg. 

 2



 
IV. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych (rowów) została zakończona w 2006 r., 
dlatego też budowa lub przebudowa przepustów musi być dostosowana nie tylko                        
do projektowanych dróg, ale również do odnowionych cieków wodnych. 
 
V. Zakres prac obejmuje: 

1. Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej na drogi wymagające 
pozwolenia   na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2. Opracowanie dokumentacji uproszczonej na drogi wymagające zgłoszenia zgodnie              
z ustawą Prawo budowlane.  

3. Uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii czy aktualnych map, niezbędnych                        
do wykonania czynności określonych w pkt. 1 i 2 – na swój koszt.  

4. Sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. 
5. Przygotowanie warunków technicznych wykonania robót oraz ich odbioru.  
6. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji ruchu  

- jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 
7. Dokonanie inwentaryzacji drzew znajdujących się w opracowywanym pasie 

drogowym, na wycinkę których konieczne jest zezwolenie. 
8. Przedmiar robót należy uzgodnić w branżach – jeżeli wystąpi taka potrzeba.                       

Ze względu na kategorię dróg, zakłada się że czynności opisane w punktach 6, 7 i 8 będą 
sporadyczne. 
Wykonawca złoży Zamawiającemu po 4 egzemplarze żądanych w pkt. 1, 2, 4, 5 i 8 
dokumentów oraz nośnik informatyczny zawierający w/w dane. Określone w pkt. 6 i 7                     
dokumenty złoży w 2 egzemplarzach, a pozwolenia czy opinie, o których mowa w pkt. 3                        
w 1 egzemplarzu. 

  
VI. Termin realizacji zamówienia (wymagalny) do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

  
VII. Kryterium wyboru oferty: najniższa ryczałtowa cena brutto za całość prac. 

 
Uwaga; do ostatecznego rozliczenia prac Wykonawca dołączy zestawienie czynności                    
i kosztów w rozbiciu na koszty kwalifikowlane i ogólne, co jest konieczne do właściwego 
rozliczenia obiektu wg wymogów unijnych. Szczegóły dotyczące kwalifikowalności 
czynności uzgadniane będą na bieżąco z Zastępcą Naczelnika Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego                        
w Częstochowie, mgr inż. Małgorzatą Kuk. Telefon (34) 322 91 74  lub (34) 322 91 70. 

 
VIII. Prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być wykonane w oparciu                 
o obowiązujące przepisy, w szczególności w oparciu o ustawę z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156,  poz. 1118, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze                       
do tej ustawy dotyczące projektowania i kosztorysowania. 

 
IX. Zamawiający informuje, że w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie jest mapa zasadnicza w wersji 
analogowej w skali 1:1000 na tereny zabudowane i zurbanizowane. Na pozostałe jest tylko 
mapa ewidencji gruntów. 
 
X. Jeżeli w wyniku przedmiaru robót Wykonawca stwierdzi, ze podane w punkcie I 
wytycznych ilości jednostek do wykonania są różne od założonych, winien ten fakt 
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niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Dotyczy to w szczególności różnic w jednostkach 
pomiędzy przebudową a budową przepustów. 
Załącznik graficzny planowanej sieci dróg transportu rolnego obręb Dąbek                        
gm. Dąbrowa Zielona znajduje się na stronie internetowej:  
www.powiat-czestochowski.4bip.pl 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Rozdział 2 – Instrukcja dla oferentów. 

I. Sposób przygotowania ofert 
1.  Oferenci przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Oferta 
winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, 
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie 
będą rozpatrywane. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorami formularzy 
ofertowych (w załączeniu). 
2.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3.  Do oferty oferent dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt III 
niniejszego rozdziału. 
4. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, 
kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument 
lub oferenta. 
5.  Oferent złoży tylko jedną ofertę na określone zadanie zawierającą jedną jednoznacznie 
opisaną propozycję. 
6.  Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz miejsca, w których 
oferent naniósł zmiany, będą podpisane przez oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela 
oferenta. 
7.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie  wynika 
ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych  do oferty. 
 8. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, na adres:  
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa, oraz 
posiadającej następujące oznaczenia: „Przetarg nieograniczony na opracowanie 
dokumentacji techniczno – projektowo – kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych  oraz przepustów we wsi Dąbek gm. 
Dąbrowa Zielona” oraz „Nie otwierać przed dniem 9 lutego 2007r roku godz. 1030”. 
9.  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w ppkt 
8 oraz dodatkowo oznaczone „zmiana” lub „wycofanie”. Oferent nie może wycofać oferty 
ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

   10.    Przed ostatecznym terminem składania ofert, zamawiający może wprowadzić zmiany w    
    specyfikacji. Każda wprowadzona zmiana zostanie umieszczona na stronie internetowej i  
    przesłana wszystkim oferentom, którzy pobrali specyfikację. 

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną lub faksem. W ofercie należy podać adres 
e-mail i numer faksu. Strona, która otrzyma dokumenty lub informacje w w/w sposób, 
zobowiązana będzie na wezwanie strony przekazującej dokument do niezwłocznego 
potwierdzenia faktu jego otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w 
którym strony postępowania otrzymały informację. 
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II. Warunki podmiotowe 
Oferent składający ofertę musi spełniać opisane poniżej wymagania. 

1. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz spełniać wymagania art. 22 ust. 1 w/w ustawy.  
2. Posiadać aktualne uprawniania budowlane lub dysonować pracownikiem posiadającym 
takie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i udokumentować 
przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać 
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Brak udokumentowania wymienionych wymogów spowoduje odrzucenie oferty.          
III. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty. 
1. Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr1 
2. Formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 o nie podleganiu   
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 ustawy stanowiące załącznik Nr 3 
4. Referencje o należytym wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji w zakresie podobnym 
do przedmiotu zamówienia (pod względem merytorycznym a nie ilościowym). 
5. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.                                                             
6. Dokumenty wymienione w pkt II ppkt 2 niniejszego rozdziału (tj. aktualne uprawniania 
budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  dokument potwierdzający 
przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa oraz wymagane 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) 
7. Projekt umowy zaakceptowany przez oferenta. 
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z przebiegiem projektowanych dróg w projekcie scalenia u 
wykonawcy tego projektu zgodnie z pkt II i III wytycznych technicznych SIWZ. 
9. Dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – 
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
IV. Kryteria oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:  najniższa ryczałtowa cena brutto za całość prac. 
Wszystkie złożone i zakwalifikowane oferty będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 ., poz. 
1163) w zakresie dotyczącym trybu przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z wymogami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
V. Odrzucenie ofert. 
1. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

- będzie sprzeczna z ustawą lub niniejszą dokumentacją, 
- będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- zostanie złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 

podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny, 
- oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
- jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, 
- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie. 
VI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2007r. o godz. 1000. 
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2. Oferty mogą być składane osobiście przez oferenta lub upoważnionego 
przedstawiciela w siedzibie zamawiającego tj: w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 
pokój 101 (I piętro) lub drogą pocztową z tym, że przyjmuje się zachowanie terminu 
złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby zamawiającego i zamawiający 
potwierdzi jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert. 
3. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
VII. Termin i miejsce otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2007r. o godz. 1030 w siedzibie 
zamawiającego (pokój 236, II piętro). Otwarcie ofert będzie poprzedzone 
przeliczeniem otrzymanych ofert zbadaniem integralności kopert z ofertami i 
stwierdzeniem dat złożenia ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi 
nazwy i adresy oferentów, ceny ofert oraz określi przypuszczalny termin 
ogłoszenia wyników. O wyniku przetargu zamawiający powiadomi przesyłając 
odpowiednie zawiadomienie wszystkim oferentom 
 

VIII. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się po stronie zamawiającego z 
oferentami: 

− w sprawach technicznych  dotyczących  scaleń – Adam Banasiak –                                 
tel. (034) 324 26 76  

− Naczelnik Wydziału GKN Starostwa Powiatowego- Urszula Olszewska – Bąk  – 
(034) 322 91 70  

− Główny Specjalista Wydz. Organizacji, Strategii i Informacji Publicznej  
– Bogdan Bartelak (pok. 229) - tel. (034) 322-91-26 
 

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia na piśmie 
wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją. Zamawiający udzieli niezwłocznie 
wyjaśnień na piśmie jeżeli prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego w 
terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający 
prześle treść wyjaśnień specyfikacji wszystkim oferentom, którzy pobrali specyfikację bez 
ujawnienia źródła zapytania. Wszelkie zmiany treści i wyjaśnienia do specyfikacji zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat-czestochowski.4bip.pl 

 
IX. Oczywiste omyłki. 
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich oferentów. 
 
X. Unieważnienie postępowania. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach, gdy: 

a. Nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na finansowanie zamówienia,  
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

d. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
 
 
 

 6

http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/


XI. Udzielenie zamówienia. 
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać 
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów określonych w pkt IV niniejszej 
specyfikacji. 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli oferent, 
którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od zawarcia 
umowy, zamawiający wybierze tę z pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę 
punktów, chyba że upłynął termin związania ofertą określony w pkt VI ppkt 3 niniejszego 
rozdziału. 
 
XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 3 % 
całkowitej wartości przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu przed podpisaniem umowy.  
Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 

- pieniądzu 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  
- gwarancjach bankowych 
- gwarancjach ubezpieczeniowych 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na konto: Bank 
Ochrony Środowiska Oddział Częstochowa nr 23 1540 1014 2001 7307 9572 0009. 
Zabezpieczenia uważać się będzie za wpłacone, kiedy środki finansowe znajdą się na 
rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem. 

 
XIII. Protesty i odwołania. 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania można wnieść 
do Zamawiającego protest w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie nie będzie 
rozpatrywany. 

Stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                        
w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg. 
 
Rozdział 3 – Postanowienia umowy. 

Jak w załączonym projekcie umowy (zał. nr 4) 
 
     

            
....................................................... 
    (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
Załączniki: 

1 Formularz ofertowy     – Załącznik Nr 1 
2 Formularz cenowy     – Załącznik Nr 2 
3 Oświadczenie      – Załącznik Nr 3 
4 Projekt umowy      – Załącznik Nr 4 
5 Załącznik graficzny planowanej  sieci dróg transportu rolnego  

obręb Dąbek gm. Dąbrowa Zielona znajduje się na stronie  
internetowej: www.powiat-czestochowski.4bip.pl   – Załącznik Nr 5 
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Pieczęć firmowa oferenta                  Niniejszy formularz wypełnia oferent 
Załącznik nr 1 

 
 

OFERTA 
 
My, niżej podpisani ...................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz……………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym / zaproszenie do składania 
ofert w przetargu ograniczonym na ............................................................................... 
........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………… 
składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją 
udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

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

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacja i wypełnionym 
formularzem cenowym stanowiącym załącznik Nr 2. 
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego. 
Ofertę niniejszą składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................dnia......................           ............................................................ 

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
do reprezentowania firmy 

1 niepotrzebne skreślić       
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Pieczęć firmowa oferenta                Niniejszy formularz  wypełnia oferent 
Załącznik nr 2 

 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
Składając w imieniu ....................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na ........................................................... 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
 
 

Opis Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto 

Cena całości zamówienia 
   

 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
............................, dnia ............................. ............................................................. 
 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Pieczęć firmowa oferenta       Niniejszy formularz wypełnia oferent 
Załącznik nr 3 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
oświadczamy, że: 

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi, 

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez 
zamawiającego dokumentacji prac i czynności, 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, ust. 2, który 
między innymi mówi, iż: 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

a) Dostawców i wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem 
postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z 
nienależytą starannością, 

b) Dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie 
upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, 

c) Dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali 
oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne 
przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

e) Osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych 

 
 
............................, dnia ............................. ............................................................. 
 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 4 
(PROJEKT) 

UMOWA o dzieło Nr ………/ 2007 
 
zawarta w dniu …………………. w Częstochowie, pomiędzy Powiatem Częstochowskim – 

Starostwem Powiatowym w  Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, zwanym w dalszej części 

umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

1. Pana Andrzeja Kwapisza  - Starostę Częstochowskiego 
2. Pana Janusza Krakowiana  - Wicestarostę 
a 

firmą …………………………………………………………………………………….. zwaną 
w dalszej części umowy PROJEKTANTEM, reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

następującej treści: 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 
oraz przepustów we wsi Dąbek, gmina Dąbrowa Zielona, powiat częstochowski, w 
zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą 
cenową z dnia ………………….., stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

2. Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością. 

3. Projektant ma obowiązek uzgodnienia dokładnej lokalizacji dróg i przepustów z 
Wykonawcą scalenia gruntów na przedmiotowym obiekcie, który w ramach scalenia 
wyznaczył lub wyznacza i utrwala przebieg modernizowanych czy projektowanych dróg 
oraz przepustów. 

      Wykonawcą scalenia, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  
      „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich  
      2004-2006”, jest Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, ul.  
      Śląska 23, tel.(034) 324 26 76. 

§ 2 
Umowę zawiera się w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006r.  Nr 164, 
poz.1163 z późn. zm.) 
 

§ 3 
1. Termin wykonania opracowania ustalono na 8  tygodni od daty podpisania umowy.  
2. Projektant zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektowo-

kosztorysową wymienioną w §1 umowy  w 4 egzemplarzach, z wyjątkami określonymi w 
wytycznych technicznych stanowiących część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji 
jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez każdą ze stron. 

4. Protokół ,o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej 
wynagrodzenie umowne za przekazaną dokumentację. 
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§ 4 

 
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości 

brutto, ………………………………………………zł 

………………….zł (słownie: ………………………………………………..).   
(słownie:……………………………………) w tym 22 % podatek VAT w wys. ………. 

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto 
Projektanta w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.  

3. Projektant oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr ……………………., na który 
przelana zostanie należności za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Projektant oświadcza, że jest(nie jest) podatnikiem podatku VAT i jest zarejestrowany w 
Urzędzie Skarbowym w ……………………………………. 

 
§ 5 

 
Projektant zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym rodzajów projektowanych 
materiałów i wszelkich zmian w ilości jednostek 
  

§ 6 
 
1. Projektant zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Projektant w wysokości 10% całkowitej wartości umowy, 
- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% 
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Zamawiający odliczy kary umowne od 
płatności należnych Projektantowi. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania 
Wykonawcy.  
2. Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% całkowitej wartości umowy. 
3. W przypadku gdy wartość szkody przewyższy wartość kar umownych Zamawiający ma 
prawo dochodzić odszkodowania w pełnej kwocie. 
 

§ 7 
 
1. Projektant wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości 

umowy przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę: 
…………………….. (słownie:………………………………………………….) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 
……………………. 

3. W przypadku należytego wykonania dokumentacji, zabezpieczenie zostanie zwrócone lub 
zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze opracowania, potwierdzonym 
protokołem, w wys. 70%. Pozostała kwota zwrócona zostanie po upływie 1 roku od daty 
ostatecznego odbioru i spełnieniu  przez Projektanta warunków wynikających z obowiązku 
należytego wykonania prac. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania dokumentacji. 
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§ 8 

 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w 

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

 
§ 9 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści  niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

 
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 11 
 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Projektanta. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:   PROJEKTANT: 
 
 
...........................................   ....................................... 
 
 


