
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przygotowanie projektu sieci światłowodowej w Pionkach

Załącznik nr 1do SIWZ

...........................................................   Gmina Miasto Pionki 

........................................................... Urząd  Miasta Pionki 
 / nazwa Wykonawcy(ów), dokładny  adres /

Tel./fax .............................................. ul.  Aleja Jana Pawła II 15 
Regon: ............................................... 26 - 670  Pionki 
NIP: ...................................................

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1.    Oferujemy:

1)    Zadanie Nr 1:  wykonanie projektu funkcjonalnego sieci światłowodowej w Pionkach, na potrzeby 

realizacji projektu pod nazwą „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”,

2)    Zadanie nr 2: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej 

światłowodowej w Pionkach wg opracowanego wcześniej projektu funkcjonalnego sieci 

światłowodowej w Pionkach, o którym mowa powyżej, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (lub 

prawomocnego zgłoszenia robót objętych projektem),

3)    Zadanie nr 3: wykonanie dokumentacji przetargowej i innej,

       zgodnie z wymogami oraz w  zakresie przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami do niej oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, 

będącym załącznikiem Nr 2 do specyfikacji, za wynagrodzeniem brutto w wysokości: .................. zł 

(słownie:  ...............................................................................................................................................

        ..............................................................................................................................................................).  

Wynagrodzenie powyższe jest naliczone łącznie z podatkiem VAT w wysokości ...........  %. 

        Na ww. cenę ofertową składają się następujące koszty:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Cena brutto

1 Zadanie Nr 1
2 Zadanie Nr 2
3 Zadanie Nr 3

Razem:

2.     Zakres i rodzaj usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami). 

3.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W 
ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
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4.    W/w przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: 
1)   zadanie nr 1: 21 dni (3 tygodnie) od daty podpisania umowy,
2)   zadanie nr 2: 91 dni (13 tygodni) od daty podpisania umowy,
3)   zadanie nr 3: 98 dni (14 tygodni) od daty podpisania umowy.

5.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i 
akceptujemy jej treść oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

6.     Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.    Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*)
        Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) do wykonania n/w zakres prac (część 

zamówienia): ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

8.    Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w terminie i miejscu 
ustalonym przez Zamawiającego. Wszystkie postanowienia wymienionej umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i przyjmujemy je za istotne. 

9.    Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określone w 
art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.), a mianowicie:

1)     posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)     posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3)    dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4)    znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

10.  Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o zamówienie publiczne z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych**)  (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zmianami).

11.  Do niniejszej oferty dołączam dokumenty wymienione w pkt. VI specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

....................................................                           ........................................................................
              / miejscowość,  data /                                                           podpis osoby / osób / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*   niepotrzebne skreślić
** w przypadku składania oferty przez konsorcjum (spółki cywilne) oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych musi złożyć każdy ze wspólników konsorcjum (spółki cywilnej)  

Strona: 2



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przygotowanie projektu sieci światłowodowej w Pionkach

 Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA  NR ........../ ...... / 2012

zawarta w dniu  .........................  pomiędzy  Gminą  Miasto  Pionki  mającą  swą  siedzibę  w 
Pionkach,  ul.  Aleja Jana Pawła II 15,  zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Stanisława Mazura  -  Zastępcę Burmistrza Miasta Pionki
a
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
zwanym dalej  Projektantem.

§1
Na podstawie wybranej oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania Projekt sieci światłowodowej w Pionkach, zwanym dalej przedmiotem umowy,  
który jest szczegółowo określony w § 2. Na przedmiot  umowy składają się wszystkie prace ujęte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§2
     Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 3 zadań:
1.  Zadanie Nr 1 obejmuje wykonanie projektu funkcjonalnego sieci światłowodowej w Pionkach, na 

potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta 
Pionki”. Wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Projekt 
funkcjonalny sieci światłowodowej musi być wykonany zgodnie z założeniami i celami 
wymienionymi w tym wniosku. Projektant na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym przyjęte 
rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, technologiczne i materiałowe przy sporządzaniu przedmiotu 
zamówienia. Projekt funkcjonalny sieci światłowodowej w Pionkach powinien zawierać m.in.:

1)  Opracowanie koncepcji technicznej wykonania połączeń siecią światłowodową – wg załącznika nr 4 
do SIWZ.

2)  Opracowanie trasy sieci światłowodowej i koncepcji lokalizacji linii radiowych Wi-Fi dla 30 
indywidualnych odbiorców wskazanych przez Zamawiającego.

2.  Zadanie nr 2 obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci 
szerokopasmowej światłowodowej w Pionkach wg opracowanego wcześniej projektu funkcjonalnego 
sieci światłowodowej w Pionkach, o którym mowa w pkt. 2.1, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 
(lub prawomocnego zgłoszenia robót objętych projektem). Projekt musi obejmować m.in.:  

1)  Wykonanie przedmiarów wszystkich robót budowlanych oraz dostaw przewidzianych do wykonania  
na podstawie wykonanego Projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej 
światłowodowej w Pionkach.

2)  Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wszystkie roboty budowlane i dostawy wg wykonanych 
przedmiarów. 

3)  Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania na 
podstawie wykonanego Projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej 
światłowodowej w Pionkach.

3.   Projekt budowlany i wykonawczy winny być wykonany w 6 egzemplarzach (plus w wersji 
elektronicznej na płycie CD lub pendrive), pozostałe opracowania w 2 egzemplarzach (plus w wersji 
elektronicznej na płycie CD lub pendrive).

4.   Projektant w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest także do:
1)   wystąpienia i uzyskania koniecznych opinii, decyzji i uzgodnień projektu budowlanego, koniecznych 

do uzyskania pozwolenia na budowę (lub prawomocnego zgłoszenia robót objętych projektem) oraz 
poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych,

2)   sprawowania nadzoru autorskiego i udzielaniu wszystkich wyjaśnień podczas realizacji i przez 5 lat 
od zakończeniu inwestycji po podpisaniu protokołu odbioru.
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5.   Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) i przy  dołożeniu  najwyższej  staranności.

6.   Przedmiar robót ma być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z  2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i przy  dołożeniu  najwyższej  staranności.

7.   Zadanie nr 3 obejmuje „Przygotowanie dokumentacji przetargowej i innej”, zawierającej m.in.:
1)   wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z  2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zm.)  oraz specyfikacji dostawy i odbioru urządzeń do realizacji projektu "Internet szansą rozwoju 
mieszkańców Gminy Miasta Pionki" pod nadzorem informatyka Zamawiającego, 

2)   wykonanie harmonogramu realizacji robót i dostaw objętych ww. projektem,
3)   weryfikacja kosztorysów,
4)   przygotowanie zakresów przetargów na realizację zadań objętych projektem "Internet szansą 

rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki" z wykorzystaniem opracowań objętych zadaniami nr 1 i 
nr 2.

§ 3
1. Projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy:
1)   zadanie nr 1: 21 dni (3 tygodnie) od daty podpisania umowy,
2)   zadanie nr 2: 91 dni (13 tygodni) od daty podpisania umowy,
3)   zadanie nr 3: 98 dni (14 tygodni) od daty podpisania umowy.
2.   Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
3.  Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
4.  Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 7 dni od daty jego 

przekazania przez Projektanta na podstawie protokołu odbiorczego.

§ 4
1. Dokumentacja  będąca  przedmiotem  umowy  powinna  być  zaopatrzona  w  wykaz  opracowań 

oraz  pisemne  oświadczenie  Projektanta,  że  jest  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  
przepisami  i  normami  oraz,  że  została  wydana  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu, 
któremu  ma  służyć.

2. Wykaz  opracowań  oraz  pisemne  oświadczenie,  o  którym  mowa  wyżej,  stanowią  integralne  
części  przedmiotu  odbioru.

3. Przedmiotem  odbioru  jest  przedmiot  umowy.

§ 5
1. Projektant odpowiada względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy - rozwiązania projektu 

niezgodne  z  Prawem  budowlanym,  normami  i  normatywami  technicznymi  i  udziela  gwarancji 
na  przedmiot  umowy.

2. Termin  gwarancji  wynosi  3  lata  i  liczy  się  od  daty  odbioru  przedmiotu  umowy.

§ 6
1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  na  kwotę  brutto  ...............  zł 

(słownie: ...........................................................................................) łącznie z podatkiem VAT 23 %.
2. Zapłata  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  zostanie  dokonana  w  terminie  do  30  dni  od  daty 

podpisania protokołu odbiorczego całości przedmiotu umowy.

§ 7
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1. Projektant  jest  zobowiązany  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  w  następujących  
przypadkach:
1) za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.3 % wartości całego przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 0.3 % wynagrodzenia umownego, 

za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego przez Zamawiającego do usunięcia wad,
3) odstąpienia od umowy przez Projektanta z przyczyn zależnych od Projektanta w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego.
2. W   sytuacjach   opisanych   w   ust.   1   Zamawiającemu   przysługuje   prawo   dochodzenia  

odszkodowania  uzupełniającego.
3. Projektant  jest  zobowiązany do usunięcia  wad w przedmiocie  umowy bez względu na wysokość  

poniesionych  kosztów.
4. Zamawiający,  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego,  jest 

zobowiązany do zapłaty Projektantowi wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu umowy.

§ 8
Projektant odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, 
jak również osób, którym wykonanie jego powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
 

§ 9
1. Projektant ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego wynikający z Prawa Budowlanego, jak 

również wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zaistniałych w trakcie realizacji inwestycji wykonywanej 
na podstawie przedmiotu umowy, a związanych z opracowaną przez niego dokumentacją projektowo 
- kosztorysową.

2. Projektant zajmuje stanowisko w sprawie wykonania robót zamiennych i zastosowania materiałów 
zastępczych  zgłaszanych przez inspektora nadzoru, kierownika robót i inne osoby po uprzednim 
dokonaniu uzgodnień z Zamawiającym. Uzgodnienia mogą być dokonywane i akceptowane tylko w 
formie pisemnej.

3. Projektant nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w przedmiocie umowy, na podstawie którego 
realizowane są prace, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

 
§ 10

Projektant oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do sporządzenia prac objętych 
umową.

§ 11
1.  Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, tj. 
1)  W przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w 

terminie umownym przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, Strony mogą 
przedłużyć termin realizacji umowy w formie aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez strony.

2)  W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy na skutek wydanych decyzji 
lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej 
modyfikacji Strony mogą przedłużyć termin realizacji Przedmiotu Umowy o okres potrzebny do 
dokonania zmian.

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przez Zamawiającego koncepcji przebudowy i 
rozbudowy budynku basenu miejskiego w Pionkach oraz zagospodarowania terenu (działki) wokół 
budynku basenu miejskiego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy 
na skutek zmiany przez Zamawiającego koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku basenu 
miejskiego w Pionkach oraz zagospodarowania terenu (działki) wokół budynku basenu miejskiego 
Strony mogą przedłużyć termin realizacji Przedmiotu Umowy o okres potrzebny do dokonania zmian 
oraz zmienić wynagrodzenie umowne, określone w umowie, w zależności od wprowadzonych zmian 
przez Zamawiającego w koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku basenu miejskiego w Pionkach 
oraz zagospodarowania terenu (działki) wokół budynku basenu miejskiego.  
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§ 12
Sprawy sporne związane z wykonywaniem niniejszej  umowy będą rozstrzygane  przez właściwy sąd  
powszechny.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Projektanta i 2 
egzemplarze dla Zamawiającego.

         Zamawiający :                                                                Projektant :
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