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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Zamawiający i zamówienie 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu 

(58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zwana dalej Zamawiającym 

 

przeprowadzi trzeci przetarg pisemny, nieograniczony, 

dwustopniowy (przetarg – negocjacje), zwany dalej „Przetargiem", 

 

na wybór generalnego wykonawcy projektu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha 

zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor 

 

Przetarg i negocjacje przeprowadzone zostaną według niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, zwanej dalej SIWP 

 

1.2. Zakres Zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

a) sporządzenie i protokolarne doręczenie pełnej, kompletnej i prawidłowo 

sporządzonej dokumentacji budowlanej i technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich 

zgód, uzgodnień, zezwoleń oraz decyzji o pozwoleniu na budowę systemu 

odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha, dokumentacja powinna zostać sporządzona 

w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pdf + 

dwg), 

b) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa odwodnienia terenu o 

powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE 

„INVEST-PARK” podstrefa Jawor 

d) ścisła współpraca z zamawiającym oraz inwestorem planującym budowę zakładu na 

przedmiotowym terenie. 
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1.3. Opis inwestycji 

 Przedmiotem niniejszego przetargu jest realizacja kompleksowego projektu 

budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich zgód, uzgodnień, zezwoleń oraz decyzji  

o pozwoleniu na budowę dla systemu odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha 

zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor dla 

potrzeb inwestorów, planujących budowę nowych zakładów na przedmiotowym terenie.  

Przedmiotowa dokumentacja ma opierać się na założeniach koncepcji odwodnienia 

terenu opracowanej przez Pana Mariana Przygodzkiego w maju 2016 r. z uwzględnieniem 

nowych wytycznych przekazanych od inwestora i obejmować kompleksowe rozwiązania 

projektowe od momentu odbioru wód  z terenu inwestycyjnego do momentu zrzutu do 

zbiornika wraz z uzyskaniem zgody i niezbędnych uzgodnień na zrzut wody do zbiornika  

i jego przystosowaniem do odbioru wód opadowych.  

1.4. Termin realizacji 

a) Rozpoczęcie prac projektowych winno nastąpić bezpośrednio po przydzieleniu 

zlecenia. Ukończenie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę: 

29.09.2017 r. 

b) Oferent może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż 

przedstawiony w punkcie 1.4.a., przy czym zaoferowany krótszy termin będzie 

wiążący dla Oferenta. 

2. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA OFERENTA DO PRZETARGU 

2.1. Akceptacja SIWP 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania Oferenta do Przetargu jest zapoznanie się przez 

Oferenta ze SIWP i zaakceptowanie jej postanowień pisemnie, w całości i bez zastrzeżeń. 

2.2. Niezbędna wiedza i uprawnienia 

Oferent winien: 

1. posiadać uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym, 

2. posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia,  

3. posiadać niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie, 
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4. posiadać możliwości organizacyjne, finansowe i techniczne do wykonania 

Zamówienia. 

3. OFERENCI WYKLUCZENI Z UDZIAŁU W PRZETARGU 

Z udziału w Przetargu wyklucza się Oferentów: 

a) w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których 

upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne albo likwidację, 

b) którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę 

na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 

c) którzy nie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 100.000,00 zł na okres do dnia 29.09.2017 r., 

d) którzy zamierzają wykonać Zamówienie w ramach konsorcjum/-ów lub w ramach 

innych porozumień o podobnym charakterze, 

e) którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe na innym formularzu oraz kosztorysie 

ofertowym aniżeli załączonym, 

f) którzy złożą więcej niż jedną ofertę lub złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie 

opisaną propozycję, 

g) którzy złożyli w Przetargu nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiającego, 

h) których Oferty nie będą kompletne w rozumieniu punktu 9.1. SIWP, z zastrzeżeniem 

punktu 11.2.b, 

i) którzy w swojej ofercie przedstawili termin wykonania Zamówienia późniejszy niż 

termin określony w punkcie 1.4.a, 

j) którzy w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty, 

k) którzy nie złożyli wyjaśnień określonych w pkt. 11.2.f, 

l) którzy w ocenie Zamawiającego nie dają rękojmi prawidłowego i terminowego 

wykonania, w szczególności nie posiadają stosownego doświadczenia (wg formularza 

nr 2) lub nie mają zaplecza organizacyjnego lub finansowego lub technicznego do 

wykonania Zamówienia (wg formularza nr 1 i 3), 

m) którzy nie wniosą wadium. 
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4. WYMAGANE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ 

OFERENTÓW 

4.1. Świadectwa wiarygodności technicznej 

W celu udokumentowania swojej wiarygodności technicznej Oferenci są zobowiązani 

załączyć do oferty następujące dokumenty: 

a) wykaz co najmniej 2 projektów porównywalnych co do rodzaju z Zamówieniem, 

wykonanych i zakończonych w latach 2012 – 2016 (wg formularza nr 2), 

b) referencje potwierdzające, że projekty, o których mowa w punkcie 4.1.a. zostały 

wykonane z należytą starannością, 

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zespołu projektowego wraz  

z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby. 

4.2. Świadectwa wiarygodności ekonomicznej 

W celu udokumentowania swojej wiarygodności ekonomicznej Oferenci zobowiązani są 

załączyć do oferty następujące dokumenty: 

a) aktualne zaświadczenia z właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału 

ZUS, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 

b) aktualne informacje o przedsiębiorstwie (wg formularza nr 1), 

c) informację o toczących się sprawach sądowych i egzekucyjnych, w których Oferent 

jest pozwanym albo dłużnikiem (wg formularza nr 3), 

d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł w okresie realizacji 

Zamówienia, o którym mowa w punkcie 1.4 a. 

5. WIZJA LOKALNA W MIEJSCU ZWIĄZANYM Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

a) Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i zapoznać się 

z terenem związanym z wykonaniem Zamówienia, a także z całą dokumentacją 

techniczną i z warunkami mogącymi mieć wpływ na jakość, koszt i terminowość 

wykonania Zamówienia. 
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b) Każdy Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność oraz ryzyko za informacje 

uzyskane w trakcie wizji lokalnej na terenie związanym z wykonaniem Zamówienia, 

które nie pochodzą od Zamawiającego. 

c) Wizji lokalnej dokonuje Oferent na koszt własny. 

6. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 

6.1. Sposób składania zapytań 

a) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej, pocztą elektroniczną 

lub za pomocą faksu, w terminie do dnia 10.05.2017 r. do godz. 1500  (liczy się data 

wpływu wniosku) z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych ze SIWP, 

dokumentacją techniczną i z zakresem Zamówienia. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania. 

b) W przypadku wątpliwości co do zapisów dokumentacji technicznej stanowiącej 

Załącznik nr 1 do SIWP, bądź stwierdzenia przez Oferenta odstępstw od norm 

budowlanych, wad lub błędów dokumentacji technicznej, Oferent powinien zwrócić 

się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień zgodnie z punktem 6 SIWP. 

6.2. Sposób odpowiedzi na zapytanie 

Kopie odpowiedzi wraz z zapytaniem (wyłącznie na zapytania dostarczone zgodnie z 

zasadami i w terminie określonym w punkcie 6.1.a. SIWP), lecz bez ujawnienia jego autora, 

Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej. 

6.3. Spotkanie informacyjne 

Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego, w trakcie 

którego Oferenci, będą mogli uzyskać informacje od Zamawiającego oraz od autora 

dokumentacji technicznej i wykonawczej. 

6.4. Dane kontaktowe Zamawiającego 

a) numer telefonu - 74-664-91-66 

b) numer faksu  - 74-664-91-62 

c) adres e-mail  - di@invest-park.com.pl 

Uzyskane ustne informacje dotyczące Zamówienia nie są wiążące. 
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7. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

7.1. Wysokość wynagrodzenia 

a) Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym  w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego i ustalonym w wyniku Przetargu. 

b) Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace, czynności, materiały i inne wydatki, które 

są potrzebne do wykonania umowy, choćby przy zawarciu umowy nie można było 

przewidzieć szczegółowego rozmiaru i kosztu prac. Wynagrodzenie obejmuje również 

te prace i roboty, które wyraźnie nie zostały przewidziane w SIWP, ale z niej wynikają, 

tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej lub przepisami prawa są 

potrzebne do należytego wykonania Zamówienia. 

c) Zamawiający nie dopuszcza po zawarciu Umowy ponownych negocjacji 

wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia. 

7.2. Waluta 

a) Ceny jednostkowe i całkowite w ofercie winny być podane przez Oferenta wyłącznie 

w złotych (PLN) netto. 

b) Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN). 

8. WADIUM PRZETARGOWE 

8.1. Wpłata wadium 

a) Każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu, gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 

złotych 00/100).  

b) Wadium wnoszone w pieniądzu najpóźniej do dnia 12.05.2017 r. przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

„INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, 

w PKO BP S.A 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138, z zaznaczeniem „Wadium 

przetargowe – odwodnienie terenu JAWOR”. Za datę wpłaty wadium w pieniądzu 

uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. 

c) Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowi załącznik do 

oferty. 
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8.2. Zwrot wadium 

a) W przypadkach wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, 

niezakwalifikowania oferty do ETAPU II – NEGOCJACJE, bądź w przypadkach, o 

których mowa w punktach 12, 17.2 i 17.3 SIWP, Zamawiający dokona zwrotu wadium 

wpłaconego w pieniądzu. 

b) W przypadkach innych niż opisane w punkcie 8.2.a zwrot wadium wpłaconego w 

pieniądzu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

c) Zwrotu wadium dokonuje się bez odsetek. 

8.3. Utrata wadium 

Oferent utraci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli: 

a) odmówi zawarcia Umowy zgodnie z punktem 14 SIWP, 

b) wycofa ofertę po upływie terminu do składania ofert lub zmieni ofertę, z wyjątkiem 

ustaleń poczynionych podczas negocjacji w ramach ETAPU II, 

c) nie stawi się do ETAPU II –  NEGOCJACJE, 

d) zawarcie Umowy z danym Oferentem stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Oferenta. 

9. SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE OFERT 

9.1. Dokumenty składające się na ofertę 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

a) Wypełniony kompletny formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 2 do SIWP; w przypadku  spółek dołączyć 

należy również uchwałę kompetentnego organu jeśli jest ona wymagana zgodnie z 

Kodeksem Spółek Handlowych, 

b) dokumenty świadczące o wiarygodności prawnej, technicznej i ekonomicznej 

Oferenta, wyszczególnione w punkcie 4. SIWP i ułożone w kolejności określonej w 

punkcie 4. SIWP, 

c) oświadczenia Oferenta (wg formularza nr 4), 

d) dowód wniesienia wadium,  

e) pełnomocnictwo osoby reprezentującej Oferenta w Przetargu, jeśli Oferent zamierza 

działać przez pełnomocnika,  
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f) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Zamówienia, z zastrzeżeniem, że 

wybrane elementy harmonogramu mogą zostać uszczegółowione; harmonogram 

(uwzględniający ustalenia poczynione podczas ETAPU II – NEGOCJACJE) będzie 

załącznikiem do Umowy zawieranej z Oferentem.  

9.2. Sposób przygotowania i wypełnienia dokumentów 

Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.1. winny być: 

a) wypełnione przez Oferenta ściśle według warunków i postanowień zawartych w 

SIWP; w przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy 

Oferenta wpisuje on „nie dotyczy”; wszystkie dokonane poprawki lub korekty błędów 

winny być parafowane przez osoby podpisujące dokumenty, 

b) złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, 

c) sporządzone w języku polskim, 

d) ułożone w kolejności przedstawionej w punkcie 9.1., 

e) doręczone w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego 

i dodatkowo opisanej w sposób następujący:  

 

„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 15.05.2017 r. DO GODZINY 1100. Oferta na przetarg 

dotyczący projektu systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego 

na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor”. 

9.3. Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 15.05.2017 r. do godziny 1030 na adres 

Zamawiającego: 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. 

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) 

przy ul. Uczniowskiej 16, 

do Biura Zarządu – I p. 

10. KOSZT SPORZĄDZENIA OFERTY 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty Zamawiającemu ponosi 

Oferent, niezależnie od wyniku niniejszego Przetargu. 
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11. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 

11.1. Otwarcie ofert 

a) Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego i rozpoczęcie Przetargu 

nastąpi w dniu 15.05.2017 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w 

Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowska 16. 

b) Komisja Przetargowa Zamawiającego ogłosi w obecności przedstawicieli Oferentów 

nazwę i adres każdego Oferenta oraz cenę ofertową – dotyczy każdej oferty złożonej 

w terminie określonym w punkcie 9.3. 

11.2. ETAP I – OCENA OFERT 

a) Po otwarciu wszystkich ofert złożonych w terminie określonym w punkcie 9.3., 

Członkowie Komisji Przetargowej Zamawiającego złożą oświadczenia o braku 

powiązań z Oferentami, a następnie Komisja dokona analizy i oceny ofert w zakresie 

spełnienia warunków zawartych w SIWP; analizy i oceny ofert będą dokonywane 

wyłącznie w obecności członków Komisji Przetargowej, chyba że do złożenia 

wyjaśnień zaproszony zostanie przedstawiciel Oferenta, którego oferta poddawana 

jest analizie i ocenie. 

b) W przypadkach braku dokumentów wymienionych w pkt. 9.1 pkt. b)-f) Komisja 

Przetargowa Zamawiającego może wezwać Oferenta do uzupełnienia oferty w 

określonym terminie; w przypadku nie uzupełnienia oferty w terminie, bądź odmowy 

uzupełnienia, oferta podlega wykluczeniu zgodnie z punktem 3. SIWP. 

c) Oferty w ETAPIE I – OCENA OFERT zostaną ocenione przez Zamawiającego  

w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

i. Cena – 90%, 

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium ceny w następujący 

sposób: 

K1 = (Cmin/Cb) x 100 punktów x 90%, 

gdzie: 

K1 – liczba punktów w ramach kryterium ceny, 
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Cb – cena przedstawiona w badanej ofercie, 

Cmin – najniższa cena ofertowa w ofertach podlegających ocenie. 

ii. Termin wykonania Zamówienia – 10%. 

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach terminu wykonania Zamówienia  

w następujący sposób: 

K2 = (Kmin/Kb) x 100 punktów x 10%, 

gdzie: 

K2 – liczba punktów w ramach kryterium terminu wykonania Zamówienia, 

Kb – termin wykonania Zamówienia w badanej ofercie, 

Kmin – najkrótszy termin wykonania Zamówienia spośród przedstawionych  

w ofertach podlegających ocenie. 

 

d) Suma punktów przyznanych danej ofercie będzie obliczana według następującego 
wzoru: 

Suma punktów = K1 + K2 

e) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych – oferty dodatkowe będą oceniane tylko w 

kryterium cena i termin wykonania Zamówienia.  

f) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę 

wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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g) Do ETAPU II – NEGOCJACJE zakwalifikowane zostaną nie więcej niż 3 Oferty z 

zaproponowanymi najkorzystniejszymi warunkami wykonania Zamówienia, które 

będą kompletne, zgodne z SIWP i będą gwarantowały wykonanie Zamówienia. 

Informacje o Ofertach zakwalifikowanych do ETAPU II - NEGOCJACJE zostaną wysłane 

na adresy e-mail i numery faksów do wszystkich Oferentów. 

11.3. ETAP II – NEGOCJACJE 

a) W ETAPIE II – NEGOCJACJE, obligatoryjnie bierze udział umocowany przedstawiciel 

Oferenta, przy czym negocjacje będą odbywać się oddzielnie z każdym z 

wytypowanych Oferentów. Nieobecność Oferenta w ETAPIE II – NEGOCJACJE uznaje 

się za odstąpienie tego Oferenta od udziału w  negocjacjach, a wadium przetargowe 

przepada zgodnie z punktem 8.3.c. SIWP. 

b) Przedmiotem Negocjacji będzie sprecyzowanie warunków realizacji Zamówienia 

dotyczących: wysokości wynagrodzenia, sposobu wypłaty wynagrodzenia oraz 

terminu realizacji Zamówienia. W toku negocjacji nie może dojść do ustalenia mniej 

korzystnych warunków dla Zamawiającego niż podane w ofercie. 

11.4. Wybór oferenta 

Komisja, po dokonaniu oceny ofert i negocjacjach ustali kolejność Oferentów do zawarcia 

Umowy z Zamawiającym. 

11.5. Protokoły przetargu 

a) Informacje dotyczące Przetargu zostaną odnotowane w protokole ETAPU I – OCENA 

OFERT i protokołach ETAPU II – NEGOCJACJE – zawierających w szczególności 

ustaloną kolejność Oferentów do zawarcia Umowy. 

b) Protokoły zostaną podpisane przez członków Komisji Przetargowej, a w zakresie 

ETAPU II – NEGOCJACJE – podpisane również przez obecnych przedstawicieli 

Oferentów uczestniczących w tym ETAPIE, z zastrzeżeniem punktu 11.3.a. SIWP. 

c) Oświadczenia członków Komisji Przetargowej o braku powiązań z Oferentami 

stanowić będą załącznik do protokołu ETAPU I – OCENA OFERT. 

11.6. Poufność informacji 

Informacje dotyczące badania i porównywania ofert są poufne. 
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12. ZWROT OFERT  

Komisja Przetargowa Zamawiającego zwróci bez otwierania i nie podda ocenie ofert, które 

zostały złożone po terminie wskazanym w punkcie 9.3. SIWP, zaś wadium zostanie zwrócone 

niezwłocznie i bez odsetek. 

13. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 

Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Przetargu, umieści na stronie 

internetowej Zamawiającego informację o wyniku Przetargu. Za dzień rozstrzygnięcia 

Przetargu określonego w niniejszej SIWP przyjmuje się dzień zatwierdzenia przez Zarząd 

Zamawiającego prac Komisji Przetargowej. 

14. ZAWARCIE UMOWY 

a) Oferent, którego oferta została uznana zgodnie z punktem 11.4. SIWP jako 

najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym Umowy w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty doręczenia temu Oferentowi 

stosownego powiadomienia, pod rygorem utraty wadium. 

b) W przypadku nie zawarcia Umowy z Oferentem, o którym mowa w punkcie 14.a., 

jako najkorzystniejszą ofertę uznaje się następną w kolejności, ustaloną zgodnie z 

punktem 11.4., z zastrzeżeniem punktu 17.3. 

15. OKRES ZWIĄZANIA OFERENTA OFERTĄ 

a) Oferty biorące udział w II ETAPIE Przetargu – NEGOCJACJE – są wiążące do dnia 

zawarcia Umowy zgodnie z punktem 14. SIWP, z zastrzeżeniem punktu 15 b).  

b) Oferta Oferenta, który zawarł z Zamawiającym Umowę, o której mowa w punkcie 14. 

SIWP jest wiążąca do dnia zrealizowania całości Zamówienia, określonego w punkcie 

1.2. SIWP. 

16. WPROWADZENIE EWENTUALNYCH ZMIAN W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH 

16.1. Zmiana treści SIWP 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść SIWP. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 
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zmiana stanie się częścią SIWP oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim osobom, 

które nabyły SIWP od Zamawiającego. 

16.2. Zmiana terminu składania ofert 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zmieni termin składania ofert w celu 

umożliwienia uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub 

zmian; w tym wypadku wszystkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie 

do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowym terminom, o czym Zamawiający 

powiadomi wszystkich zainteresowanych. 

17. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE 

17.1. Protesty i uwagi 

a) Przebieg Przetargu oraz wyniki Przetargu nie podlegają protestom, zastrzeżeniom ani 

jakimkolwiek innym postępowaniom dotyczącym zmiany wyników Przetargu. 

b) Nie przewiduje się zadawania pytań przez Oferentów za wyjątkiem: wyjaśnień 

określonych w pkt. 6.1. oraz wnoszenia uwag do protokołów Przetargu w sprawach 

dotyczących Przetargu. 

17.2. Odwołanie i unieważnienie Przetargu 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu w terminie do rozpoczęcia 

Przetargu czyli terminu składania ofert, w szczególności w przypadku, gdy wystąpi 

istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia nie jest 

uzasadniona zdaniem Zamawiającego. 

b) Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli wystąpi istotna wada postępowania, w 

szczególności taka, która mogłaby skutkować nieważnością zawartej Umowy. O 

unieważnieniu Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

c) Z tytułu odwołania i unieważnienia Przetargu Oferentom nie przysługują żadne 

roszczenia, z wyjątkiem zwrotu wadium na zasadach opisanych w punkcie 8.2.b i 

8.2.d  SIWP. 
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17.3. Zamknięcie Przetargu bez wybrania oferty 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia Przetargu (po dniu rozpoczęcia Przetargu) 

bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a ponadto w szczególności: 

a) gdy najkorzystniejsza do zawarcia Umowy oferta, o której mowa w punkcie 14 SIWP,  

zawiera cenę za wykonanie Zamówienia przewyższającą kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na finansowanie wykonania Zamówienia lub 

b) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia nie 

leży w interesie Zamawiającego. 

Z tytułu zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty Oferentom nie przysługują żadne 

roszczenia, z wyjątkiem zwrotu wadium na zasadach opisanych w punkcie 8.2.b i 8.2.d  SIWP. 
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Formularz nr 1 
 

AKTUALNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy: 

 

……………………………….. 

 (pełna nazwa) 

 

2. Siedziba i adres Przedsiębiorcy: 

……………………………………… 

(ulica, nr, kod, miasto) 

 

3. Adres  do korespondencji:   ……………………………………… 

(ulica, nr, kod, miasto) 

 

………………….  …………………… 

(telefon)   (e-mail) 

……………………………. 

 (fax)

 

4. Rok założenia: 

……………………….. 

5. NIP: 

……………………….. 

6. REGON: 

…………………….….. 

7. Nr KRS: 

…………………….….. 

8. Profil działalności Przedsiębiorstwa:  

 

……………………………………………………………..…….….. 
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9. Specyfikacja specjalizacji: 

 

Specyfikacja Okres (w latach) 

  

 

10. Średnioroczne obroty z ostatnich 5 lat:  

- 2012 – 

- 2013 –  

- 2014 – 

- 2015 – 

- 2016 – 

 

………………………………………….…………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi 
wyłącznie  z właściwego rejestru/ewidencji, 

odpowiednio dla danego Oferenta)



 

 

Formularz nr 2 
 

DOŚWIADCZENIE 

 

Przedsięwzięcia zrealizowane, porównywalne co do rodzaju z Zamówieniem: 

Poniższy formularz należy wypełnić podając informację o przedsięwzięciach porównywalnych co do rodzaju z Zamówieniem, zrealizowanych i 

przekazanych do użytku w latach 2012 – 2016. 

Przedsięwzięcie 

(nazwa, lokalizacja) 

Kontrahent 

(nazwa, lokalizacja) 
Rodzaj robót i ich wartość netto 

Termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

Referencje 

(tak/nie) 

 

 

 

    

 

 

………………….………………….…………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi wyłącznie  

z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio dla 
danego Oferenta)



 

 

Formularz nr 3 
 

SPRAWY SĄDOWE I EGZEKUCYJNE DOTYCZĄCE KWOT POWYŻEJ 100.000 ZŁ NETTO, W KTÓRYCH OFERENT JEST POZWANYM ALBO 

DŁUŻNIKIEM 

Nazwa kontrahenta 
Sprawy będące przedmiotem 

sporu  
Kwestionowana 

kwota 

Data wszczęcia 
postępowania 

sądowego 
Stan sporu 

 
Wskazanie 

zabezpieczenia 

     

 

 

 

                                    

…………………………………………………..………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie z 

danymi wynikającymi wyłącznie  z właściwego 
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego 

Oferenta) 

 



 

 

Formularz nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa) 
 

 

niniejszym oświadczam, że: 

a) akceptuję bezwarunkowo postanowienia SIWP, tj. szczegółowe warunki wynikające z 

SIWP wraz z formularzami i załącznikami, w tym treść projektu umowy, 

b) dokonałem wizji lokalnej terenu, który objęty jest zakresem Zamówienia oraz 

uwzględniłem w swojej ofercie wszystkie warunki lokalne i okoliczności, mogące mieć 

wpływ na jakość, terminowość i koszt wykonania Zamówienia i tym samym nie 

wnoszę zastrzeżeń do przewidzianego zakresu zamówienia i nie będę domagał się 

przyznania dodatkowego wynagrodzenia, 

c) nie zamierzam wykonać Zamówienia w ramach konsorcjum(ów) lub w ramach innych 

porozumień o podobnym charakterze, 

d) w odniesieniu do reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy nie wszczęto 

postępowania o ogłoszenie upadłości, nie ogłoszono upadłości, nie wszczęto 

postępowania restrukturyzacyjnego i likwidacji, 

e) zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty podmiotu, który reprezentuję, do 

zawarcia umowy stanowiącej załącznik do SIWP, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

f) udzielam Zamawiającemu gwarancji na rzeczy i dokumenty powstałe w wyniku 

realizacji Przedmiotu Zamówienia – na okres 36 miesięcy  począwszy od daty 

zakończenia odbioru końcowego. 

 

 

 

 

              

 
 

……………………………………….…………………………….. 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi 
wyłącznie  z właściwego rejestru/ewidencji, 

odpowiednio dla danego Oferenta)

 



 

 

Załącznik nr 1 do SIWP – Dokumentacja techniczna i wykonawcza 
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONAWCZA – WERSJA ELEKTRONICZNA 

 

Dokumentacja stanowi załącznik do SIWP. 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWP – Oferta
………………………………………………… 

 (nazwa i siedziba Oferenta) 

 

 

OFERTA DLA 

 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. 

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, 

 

Nawiązując do ogłoszenia prasowego/internetowego dotyczącego „Wykonania projektu systemu 

odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami 

WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor” opublikowanego na stronie internetowej Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o. o.,  w dniu …………...... r., oferujemy wykonanie 

Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu za cenę:  

 

………………………..............… zł netto 

 

(słownie zł .…………………………………………………………………………………….… netto) 

   

powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej, 

 

w terminie do dnia ……………..., w rozumieniu określonym w punkcie 1.4. SIWP. Proponowane 

wynagrodzenie (cena) za wykonanie Zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres wymieniony w SIWP. 

Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w punkcie 9.1. SIWP.  

 

 

………………………………………….. 

    (miejscowość i data) 
 

 

 

……………………………………………..……………………… 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi 
wyłącznie  z właściwego rejestru/ewidencji, 

odpowiednio dla danego Oferenta)

 
 

 



 

 

Załącznik nr 3 do SIWP – Umowa 
 

UMOWA 
o wykonanie projektu 

 
zawarta w dniu ………………………… r., w Wałbrzychu, pomiędzy:  
 
Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST–PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: 
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości  407.390.000 zł, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą 
reprezentują: 
1. …………………………….. – Prezes Zarządu 
2. …………………………….. – Wiceprezes Zarządu 
 
a  
 
……………………………….., zwaną dalej „Projektantem” lub „Wykonawcą”, 
 
zwane dalej łącznie Stronami, o następującej treści: 
 

§ 1 
Definicje 

Strony zgodnie przyjmują, że określenia użyte w umowie posiadają następujące znaczenie: 
1. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja niezbędna i wystarczająca dla właściwej realizacji 

Obiektu, obejmująca w szczególności: projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na 
budowę, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót, wykonana zgodnie z zapisami SIWP (Załącznik nr 1 do Umowy) i koncepcją odwodnienia 
terenu (Załącznik nr 2 do Umowy) oraz wytycznymi do projektowania wskazanymi przez 
Zamawiającego; 

2. Obiekt – system odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze 
objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor wraz z włączeniem się do zbiornika 
retencyjnego i przystosowaniem go do odbioru wód opadowych, opisany w załączniku nr 1 i 2 do 
Umowy; 

3. Prawo Budowlane — ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 
roku, poz. 290 z późn. zm.), a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy, 
oraz odpowiednie mające zastosowanie normy zharmonizowane oraz Polskie Normy; 

4. Teren opracowania – przestrzeń, na której Obiekt ma być zlokalizowany wraz z przestrzenią 
oddziaływania Obiektu; 

5. Umowa - niniejsza umowa wraz ze wszystkimi załącznikami do niej. 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Projektanta na rzecz Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, zgodnie z Prawem Budowlanym, ofertą Projektanta stanowiącą załącznik nr 3 do 
Umowy i wytycznymi Zamawiającego, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
Obiektu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa obiektu.   

2. W zakres wykonywanej Dokumentacji Projektowej wchodzi w szczególności wykonanie:  
1) projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego Obiektu; 
2) kosztorysu inwestorskiego dla opracowania opisanego w pkt. 1); 
3) przedmiaru robót dla opracowania opisanego w pkt. 1); 



 

 

4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla opracowania opisanego w pkt. 1). 
3. Projektant ponosi odpowiedzialność za zgodność wykonanej Dokumentacji Projektowej 

z zamówieniem przedłożonym przez Zamawiającego i jego oczekiwaniami wyrażonymi 
stosownie do postanowień Umowy. 
 

§ 3 
Obowiązki Projektanta 

1. Szczegółowe obowiązki Projektanta wynikają z przepisów Prawa Budowlanego. Ponadto do 
obowiązków Projektanta należy w szczególności opracowanie i uzgodnienie z Gminą Jawor, 
GDDKiA, Starostwem Jaworskim i innymi wymaganymi przepisami prawa jednostkami oraz 
Zamawiającym Dokumentacji Projektowej obejmującej budowę Obiektu wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Obiektu. 

2. Dokumentacja Projektowa winna być sporządzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej (format pdf + dwg). 

3. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zamówieniem złożonym 
przez Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz  obowiązującymi przepisami 
prawa. 
  

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) zapłaty umówionego wynagrodzenia,  
2) odbioru prawidłowo wykonanej Dokumentacji Projektowej. 

 
§ 5 

Termin wykonania umowy 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) rozpoczęcie: od dnia podpisania Umowy,  
2) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Obiektu nie później niż do dnia 

29.09.2017 r., 
3) zakończenie Umowy - z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §7 ust. 1 

Umowy.  
2. W przypadku zmiany któregokolwiek z terminów określonych w ust. 1 z przyczyn niezawinionych 

przez Projektanta, określone powyżej terminy ulegną zmianie, w formie aneksu do Umowy. 
3. Projektant uzupełni Dokumentację Projektową, w razie zażądania uzupełnienia w trakcie 

postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę Obiektu, w terminie wskazanym przez 
właściwy organ. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ……………….…………….. (słownie: ………………………………………..) złotych netto.  
2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień 

wystawienia faktury. 
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji.  
4. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty i nakład pracy związane z realizacją Umowy przez 

Projektanta, w tym koszt uzyskania wszelkich map, uzgodnień, wypisów i decyzji. 
Wynagrodzenie obejmuje również wykonanie zmian w Dokumentacji Projektowej, w tym 
również zmian, których konieczność wykonania wynikła z przyczyn nie leżących po stronie 
Projektanta. 



 

 

5. Wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji 
Projektowej, zgodnie z §10 Umowy, które to prawa, po dokonaniu płatności za Dokumentację 
Projektową, zostaną przeniesione na Zamawiającego. 

6. Projektant oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku od towaru i usług, a według jego 
najlepszej wiedzy nie zaistniały okoliczności mogące stanowić podstawę do wykreślenia go z 
rejestru podatników VAT. Projektant przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki 
wykreślenia z rejestru podatników VAT, w szczególności będzie zobowiązany do naprawienia w 
całości szkody, jaką poniesie Zamawiający. 

 
§ 7 

Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego 
1. Rozliczenie prac objętych Przedmiotem Umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, przez podpisanie którego nastąpi odbiór 
Przedmiotu umowy opisanego w § 2 Umowy.  

2. Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. 
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 8 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 
1. Projektant oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i doświadczenie niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy, oraz że osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy 
posiadają potrzebne uprawnienia, doświadczenie i kompetencje. 

2. Projektant zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji Przedmiotu 
Umowy, w szczególności w odniesieniu do współpracy w zakresie uzgodnień co do sposobu 
zagospodarowania terenu, zastosowanych materiałów, itp. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jak i po jej zakończeniu Projektant jest zobowiązany do 
udostępnienia organom kontrolnym będących w jego posiadaniu dokumentów związanych 
z Inwestycją oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień na zapytania składane przez uprawnione 
organy kontrolne oraz Zamawiającego. 

 
§ 9 

Wady 
1. Projektant, w ramach swoich podstawowych obowiązków, zobowiązany jest do usunięcia wad 

Dokumentacji Projektowej stwierdzonej na jakimkolwiek etapie Inwestycji (przy uzyskaniu 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zakończenia prac). 

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji Projektowej lub wad Obiektu, wynikających z 
nieprawidłowego wykonania Umowy przez Projektanta lub niedostosowania Dokumentacji 
Projektowej do wymagań Zamawiającego, Projektant zobowiązany jest usunąć te wady na koszt 
własny, niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego.  

3. Projektant odpowiedzialny jest za wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie z powodu wad 
Dokumentacji Projektowej, w szczególności koszty ponownego wykonania robót budowlanych, 
koszty ponownego zakupu materiałów itp. 

 
§ 10 

Prawa autorskie 
1. Projektant oświadcza, że będą przysługiwać mu autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

Projektowej i jej poszczególnych elementów, a jego prawo do rozporządzania utworem nie 
będzie w żaden sposób ograniczone oraz że utwór nie będzie obciążony żadnymi prawami ani 
roszczeniami osób trzecich.   

2. Zamawiający ma prawo wybudować na podstawie Dokumentacji Projektowej Obiekt i w tym 
zakresie Projektant przenosi na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do 



 

 

Dokumentacji Projektowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 3 poniżej. Nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
następuje z dniem dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 6 
ust. 1, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Wykonawcę. 

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje na wszystkich polach eksploatacji 
Dokumentacji Projektowej, w tym w szczególności:  
a) utrwalania Dokumentacji Projektowej i każdego z jego elementów wszelkimi technikami na 

wszelkich nośnikach informacji wszelkiego formatu i rodzaju, w szczególności poprzez zapis 
w pamięci komputerów i serwerów, oraz na nośnikach informacji, takich jak płyty DVD, 
płyty CD, pamięć USB, 

b) zwielokrotnienia w każdej postaci, wytwarzania egzemplarzy utworu i jego elementów, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

c) publicznego udostępniania w sposób, w którym każdy może mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet i inne sieci, 

d) drukowania i wydawania we wszelkich formach i na wszelkich nośnikach, w tym 
wymienionych wyżej, 

e) wykorzystania w innych publikacjach, łączenia, wprowadzania do innych utworów, w tym 
w szczególności wykorzystywania elementów i obrazu Dokumentacji Projektowej w 
materiałach reklamowych, marketingowych, edukacyjnych, informacyjnych, dokumentacji 
służbowej itp. 

f) rozpowszechnienia Dokumentacji Projektowej poprzez wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie, emitowanie oraz umieszczenie w sieci internetowej, a także publiczne 
udostępnienie utworu i jego elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Ponadto Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej i 
wybudowanym na jego podstawie Obiekcie, w szczególności poprzez dodawanie elementów 
zewnętrznych, itp., na co Projektant wyraża nieodwołalną i bezpłatną zgodę. Zmiany mogą być 
dokonane przez Zamawiającego lub na jego zamówienie. 

5. Wraz z przekazaniem Dokumentacji Projektowej Zamawiający nabywa ponadto własność 
wszystkich nośników, na których będą one zapisane (egzemplarze Dzieła).  

6. Projektant może umieszczać w swoich materiałach promocyjnych informację o realizacji 
Obiektu, w tym pokazywać Dokumentację Projektową. Wykonawca zobowiązuje się, że 
wykonywanie przez niego osobistych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej nie będzie 
uniemożliwiało lub utrudniało eksploatacji przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający ma prawo do przeniesienia nabytych praw na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym do 
dalszego przekazania nabytych praw autorskich.  

8. W razie podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem 
przez Zamawiającego z Dokumentacji Projektowej lub jej elementów, Projektant zobowiązany 
jest przystąpić do sporu po stronie Zamawiającego i w razie uznania roszczeń podmiotu 
trzeciego za zasadne – zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i opłaty.   

 
§ 11 

Rozwiązanie Umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących wypadkach: 

1) gdy wskutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, wykonanie umowy w całości lub w jej 
części nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia 

2) gdy uprawnienie takie wynika z przepisów kodeksu cywilnego, 
3) gdy Projektant nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) jeżeli Projektant w sposób rażący nie wykonuje swoich obowiązków przewidzianych 



 

 

w umowie, i nie poprawia sposobu ich wykonania mimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie.  

2. Projektant może odstąpić Umowy gdy uprawnienie takie wynika z przepisów kodeksu cywilnego. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności,  zachowania formy 

pisemnej obejmującej uzasadnienie prawne i faktyczne. 
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 5 dni od daty odstąpienia Strony sporządzą 

szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanych elementów Dokumentacji 
Projektowej, według stanu na dzień odstąpienia. Strony ustalą nawzajem wartość wykonanych 
prac.   

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego z tytułu części prac jakie obejmuje Przedmiot Umowy 
wykonanych i odebranych do dnia odstąpienia.  

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku 
odstąpienia od Umowy przez Projektanta lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Projektanta,  

2 )  w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 2Umowy.  

2. Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
3. Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Projektanta lub 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody lub szkoda 
powstanie z innej przyczyny, strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający może żądać 
odszkodowania uzupełniającego obejmującego koszty, jakie musiał ponieść na naprawę bądź 
ponowne wykonanie wadliwych robót budowlanych, jeżeli wady są następstwem niewłaściwego 
wykonania Przedmiotu Umowy ze strony Projektanta, straty z powodu wstrzymania lub 
opóźnienia realizacji Obiektu i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem Obiektu w 
terminie. 
 

§ 13 
Przedstawiciele Stron 

1. Zamawiający wyznacza jako osobę właściwą i upoważnioną do bieżących kontaktów 
z Projektantem Panią Iwonę Łubkowską, tel. 74-664-91-66, e-mail: i.lubkowska@invest-
park.com.pl. 

2. Projektant wyznacza jako osobę właściwą i upoważnioną do bieżących kontaktów 
z Zamawiającym ………………………… tel. …………………………., e-mail: …………………………………...  

3. W przypadku konieczności zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, strony będą informowały się o 
tym w formie pisemnej, wskazując jednocześnie nowe osoby. Zmiana osób upoważnionych nie 
stanowi zmiany Umowy. 

 
§  14 

Powiadomienia 
1. Informacje bieżące inne niż oświadczenia woli stron mogą być przekazywane między stronami 

pocztą elektroniczną na adresy osób kontaktowych, wskazane powyżej.  
2. Informacje i oświadczenia pisemne będą doręczane osobiście lub pocztą poleconą na adresy 

wskazane w oznaczeniach stron na początku Umowy. W razie zmiany adresu każda ze stron 
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zobowiązana jest do zawiadomienia drugiej strony. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy, 
a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. W przypadku braku zawiadomienia wysłanie 
przesyłki na adres dotychczasowy traktuje się jako skutecznie doręczone z datą drugiego awizo.  

 
§  15 

Postanowienia końcowe 
1. Sądem właściwym dla sporów powstałych w związku z umową jest Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają, formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Stron na 

rzecz osób trzecich. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 

w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 
5. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Projektanta, dwa dla Zamawiającego. 
 
 
Załączniki do Umowy: 
- Załącznik nr 1 – SIWP 
- Załącznik nr 2 – koncepcja odwodnienia terenu 
- Załącznik nr 3 – oferta Projektanta 
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