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SPIS TREŚCI 
 

Rozdział I  -  Forma oferty; 
Rozdział II  -  Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III  -  Oferty wspólne; 
Rozdział IV   -  Jawność postępowania; 
Rozdział V      -  Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
                            opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie; 
Rozdział VI  -  Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII  -  Termin wykonania zamówienia; 
Rozdział VIII -  Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się  
                            Wykonawców z Zamawiającym;  
Rozdział IX   -  Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział X   -  Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XI   -  Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XII   -  Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy;  
Rozdział XIII   -  Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XIV   -  Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 1 –   Oferta cenowa 
Załącznik nr 2 –   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ustawy Pzp) 
Załącznik nr 3 –   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy Pzp) 
Załącznik nr 4 –   Oświadczenie o grupie kapitałowej 
Załącznik nr 5 –   Wykaz wykonywanych usług 
Załącznik nr 6 –   Wykaz osób 
Załącznik nr 7 –   Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 
Załącznik nr 8 –   Projekt umowy  
 
ROZDZIAŁ I  Forma oferty  
 
1. Na ofertę składają się: Oferta Wykonawcy oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3. Oferta Wykonawcy musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony 
dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 oraz Rozdział III pkt 1 SIWZ. Jeżeli do 
reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.  

7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych.  

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: UŻŚ Szczecin, Pl. Batorego 4, 
70–207 Szczecin, pok. nr 29, przetarg nieograniczony, "Pomiary" oraz „nie otwierać    przed 
13.08.2015 r., godz. 10.00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

      2)   koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można 
             było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 
15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, Zamawiający nie będzie 

ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  
 

ROZDZIAŁ II  Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, 

w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”. 
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 

określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność 
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. 
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i 
zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna 
powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 
 
ROZDZIAŁ III  Oferty wspólne 
 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

             a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie 
                  o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę 
                  wspólną we własnym imieniu. 
             b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o 
                  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. Składa pełnomocnik wykonawców w 
                  imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 
             c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną 
                 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione 
                 do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 
5.   Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
      zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 
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6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 
najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 

ROZDZIAŁ IV  Jawno ść postępowania 
 
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie 

biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 
przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

2) bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

3) jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, 
zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

4) jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub 
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

 
ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty 
wymagane w ofercie 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
    postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku 
    podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć 
    następujące dokumenty: 
    1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
        SIWZ, 
        W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających 
        ofertę wspólną we własnym imieniu. 
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2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww. 
dokument  składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną 

3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do 

     SIWZ, 
     W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa 
       w art. 22  ust 1 ustawy dotyczące: 

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

      Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

   Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę opracowania dokumentacji, o wartości co najmniej 
300 000 zł brutto, polegającą na wykonaniu łącznie: 
a. Analizy rzecznych danych sondażowych z minimum 2 okresów w postaci przekrojów. Wykonanie 

projektu i pomiarów sondażowych na rzekach w postaci profilów dla zadania powyżej 20 km 
sondażu. 

b. Analizy  danych z pomiarów geodezyjnych, dokumentacji budowli hydrotechnicznych i umocnień 
brzegowych, map ewidencji gruntów, map sytuacyjno-wysokościowych  dla zadania liniowego 
powyżej 5 km. 

c. Elektronicznej dokumentacji fotograficznej zawierającej metadane opisowe: współrzędne GPS 
miejsca wykonania, kierunek wykonania zdjęcia, nazwy i parametrów obiektu dla minimum 100 
obiektów. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie "spełnia/nie spełnia" na podstawie 
potwierdzających go dokumentów. 

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

           Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował przy wykonywaniu zamówienia osobą zdolną do kierowania zespołem powołanym 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z 
klientem tj. Kierownikiem Zespołu - posiadającym doświadczenie polegające na kierowaniu co 
najmniej jednym zespołem realizującym projekty i pomiary sondażowe na rzekach. 
Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z 
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie "spełnia/nie spełnia" na podstawie 
potwierdzających go dokumentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania zespołu autorskiego, którego zakres kompetencji, 
doświadczenia oraz profil wykształcenia pozwala na realizację przedmiotu Zamówienia. Skład 
osobowy zespołu powinien zostać podany do wiadomości Zamawiającego zgodnie ze wskazaniem w 
punkcie SIWZ 3.3). Skład osobowy zespołu, za wyjątkiem Kierownika Zespołu nie stanowi 
warunku udziału w postępowaniu.  

      4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
      Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku. 

3.  Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
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1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ: 

     W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

2) Wykaz wykonanych usług z podaniem przedmiotu, wartości, daty wykonania, odbiorcy oraz nazwy 
opracowania wraz z podaniem celu i obszaru, dla którego opracowanie zostało wykonane. Do 
wyszczególnionych usług podobnych należy załączyć dowody potwierdzające, że zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są: 

     a) poświadczenie (np. referencje lub protokoły odbioru), z tym że w odniesieniu do nadal 
         wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 
         wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
     b) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
          o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym  
          mowa w pkt a. 
     Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
     W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 

wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli 
wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają 
     jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, 
     jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

UWAGA! Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku 
do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących 
potencjału kadrowego Wykonawcy, określonych w niniejszej SIWZ. Zmiany, o których mowa 
powyżej, wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zmiana eksperta 
bez zgody Zamawiającego stanowi przesłankę rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

4) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do       
SIWZ. 

   4.   Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
       1)  Ofertę Wykonawcy zgodnie z rozdziałem I pkt 3 – Załącznik nr 1 do SIWZ 
            Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia których wykonanie Wykonawca 
            powierzy podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców) 
     W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 
       2) odpowiednie pełnomocnictwa;   
 Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 6 zdanie drugie SIWZ lub  
 w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ); 
5. Zgodnie z art. 26 ust 2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz 
dokumenty dotyczące: 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
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4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów 

dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy, o których mowa w SIWZ, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert.  

 
ROZDZIAŁ VI  Wykonawcy zagraniczni 

 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 
2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do PZP w sprawie rodzajów 
dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą 
być składane zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. 
U. 2013r., poz. 231). 
 

ROZDZIAŁ VII  Termin wykonania zamówienia  
 

Termin realizacji zamówienia: od 80 do 100 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie z terminem 
wskazanym przez Wykonawcę w jego ofercie). 
 
ROZDZIAŁ VIII  Wyja śnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się 
                             wykonawców z zamawiającym  
 
1. Zamawiający obsługuje interesantów w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 

od poniedziałku do piątku – w godzinach 9:00 – 13:00. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
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3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (+48 91 4340129) i drogą 
elektroniczną (zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
2) modyfikacje treści SIWZ, 
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, 
5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu 

ceny, 
7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych, 
8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź wykonawcy, 
9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania 

wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w 
następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym  wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający 
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest – Jacek Jarosz, od pon. do pt., w godz. 

8.00 - 15.00, tel. 606818623,  
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
       mowa w pkt. 10, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
       pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
12.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ  
        bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 
13.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 
       treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
       którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 
14.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest 
       dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert 
       Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
       umieści ją na stronie internetowej. 
15.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

 w pkt.10. 
 
ROZDZIAŁ IX  Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ . 
2. Cena oraz okres termin realizacji wpisane do formularza oferty są podstawą do porównania ofert.  
3. Cena zamieszczona w formularzu oferty jest ceną ostateczną. Porównaniu podlegają ceny brutto. 
4. Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku. 
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5. Cena musi być wyrażona w walucie polskiej, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
7.      Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 
         Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty 
8.    Termin realizacji musi być wyrażony w dniach. 
9. Termin realizacji wskazany w ofercie Wykonawcy musi zawierać się we wskazanym przez 

Zamawiającego przedziale, tj. Wykonawca oferuje termin realizacji w przedziale: 
      1) od 80 dni - minimalny termin realizacji, 
      2) do 100 dni - maksymalny termin realizacji, 
  od dnia podpisania przez przedstawicieli stron umowy. Porównaniu podlega termin realizacji 

określony w ww. przedziale. 
10. Określenie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji poniżej okresu wskazanego przez 

Zamawiającego jako minimalny  spowoduje odrzucenie oferty. 
 Określenie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji powyżej okresu wskazanego przez 

Zamawiającego jako maksymalny spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, w celu 
obliczenia wartości punktowej oferty, że Wykonawca określił termin realizacji na maksymalny okres 
terminu realizacji we wskazanym przez Zamawiającego przedziale, tj. 100 dni. 

11.    Przyjęcie domniemania, o którym mowa w pkt. 10 zd. 2 nie ma wpływu na zobowiązanie Wykonawcy 
uprzednio wyrażone w jego ofercie.  

 
ROZDZIAŁ X  Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
     Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, pok. nr 29. 
2.  Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 
3.  Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 13.08.2015 r., do godz. 09:30 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3) Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:  Urząd 
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, pok. nr 29 A. 

4. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i 
adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i 
terminów zawartych w ofercie. 

6. Informacje, o których mowa w pkt 5 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną 
Decyzją  Dyrektora UŻŚ  nr 03/2015 z dnia 03.08.2015 r. 

 

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 
 
 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według dwóch kryteriów oceny ofert:  

1) cena – 80 % (waga kryterium) 
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: 
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                                cena najniższa brutto 
  C =  ------------------------------------------------  x 100 pkt x 80 % 

    cena oferty ocenianej brutto 
 
2) termin realizacji – 20 % 
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji”: 

                                  najkrótszy termin 

  T =  ------------------------------------------------ x 100 pkt x 20 % 

     termin w ofercie ocenianej 
UWAGA!   Zamawiający określa termin minimalny na 80 dni a termin maksymalny na 100 dni od 
dnia podpisania umowy 
 

2. Wyniki obliczeń uzyskanych przy zastosowaniu wzorów wskazanych w pkt 1 ppkt 1) i 2) zostaną 
zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Najwyższa suma punktów, wyliczonych w sposób określony w pkt 1 ppkt 1) i 2), decyduje o uznaniu 
oferty za najkorzystniejszą, spośród ofert nie odrzuconych. 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów stanowiących końcową ocenę 
oferty, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy. 

5.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
6.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
7. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają      wykluczeniu. 

W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona 
oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe a 
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa 
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
     Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
11.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 



Znak sprawy: Sz-351-106/2015 

 11

12. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 
w SIWZ. 

13. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
SIWZ. 

14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający       
unieważnia postępowanie. 

16. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, 
      którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy i Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 
1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w 
terminie 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wygraniu postępowania i uzgodnić termin 
podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 
8 SIWZ. 

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 
  Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, 
   nie wcześniej niż w 6 dniu od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że w 
   postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta oraz w przypadku gdy nie odrzucono żadnej oferty i nie 
   wykluczono żadnego wykonawcy, 

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
        Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
  szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
    prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
    opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
    kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
    odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
    przysługuje skarga do sądu. 
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ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie pomiarów 

sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów wodowskazowych wybranych elementów 
hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie analizy pozyskanych i przetworzonych 
danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 

     Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, analizy, przetworzenie danych archiwalnych i zestawienie 
z zaprojektowanym na tej podstawie nowym pomiarem sondażowym z uwzględnieniem kontrolnych 
pomiarów wodowskazów i wybranych nabrzeży po stronie polskiej i niemieckiej.  

2. Obszar opracowania:   SZCZECIN – ODRA KM 542,4  
3. Obszar pomiaru:          ODRA KM 697 – ODRA KM 542,4  
4. Dokumentacja do pozyskania i analiz: 

1)   Cykliczne profile poprzeczne rzeki Odry z pomiarów polskich i niemieckich uwzgledniające 
minimum dwa okresy opracowań 

2)   Kilometraż i hektometraż w rzek w obszarze opracowania 
3)   Wykazy i parametry wszystkich wodowskazów w obszarze opracowania – polskich i niemieckich 
4)   Karty i profile ostróg 
5)   Mapa ewidencji gruntów – część graficzna i opisowa obejmujące minimum rzekę i sąsiadujące 

działki do  wału przeciwpowodziowego włącznie(w przypadku braku obwałowań działka 
sąsiadująca z działką wodną) 

6)   Mapy geodezyjne 1: 500, 1: 1 000, 1: 2 500,  1:5 000 zrealizowane w różnych okresach i stanach 
wody 

7)   Mapy zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego wykonane w ramach projektu ISOK 
8)   Ortofotomapy 
9)   Oznakowanie nawigacyjne 
10) Opis dróg wodnych i parametrów klasyfikacyjnych 
11) Głębokości tranzytowe dróg wodnych 
12) Miejsca zlokalizowania urządzeń wodnych, dopływów, rozgałęzień dróg wodnych, portów nabrzeży, 

miejsc postojowych wraz z km 
13) Wykazy mostów z parametrami i graficznym opracowaniem prześwitów, komplet aktualnych map 

dla wszystkich mostów w obszarze opracowania z zasobu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej 

14) Stałe stanowiska sieci rybackich 
15) Budowle hydrotechniczne z parametrami 
oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji opracowań. 

5. Analizy, projekty, pomiary, dokumentacja foto-GPS, opracowania: 
1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji minimum dwie wersje 

projektu wykonania pomiarów sondażowych opracowane na podstawie danych archiwalnych. Na 
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu należy wykonać sondaż metodą profilów 
podłużnych (minimum 3 profile) i kontrolnych porzecznych w miejscach charakterystycznych (w 
rejonie lokalizacji wodowskazów, dopływów i mostów). Wyniki pomiarów należy przedstawić w 
postaci przekrojów poprzecznych z danych archiwalnych uzupełnionych o nowe pomiary sondażowe, 
a całość pomiaru w plikach tekstowych i graficznych. 

2) Wykonawca jest zobowiązany  wykonać kontrolne pomiary wysokościowe poziomu wskazań 
wszystkich wodowskazów i nabrzeży w obszarze pomiaru wg projektu zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

3) Wykonane fotografie obiektów po obu brzegach rzeki muszą zawierać identyfikację pozycji, kierunku 
wykonania, nazwy – km obiektu i stanu wody i nazwy wodowskazu w dniu wykonywania zdjęć. 
Zdjęcia w wersji elektronicznej muszą zostać przekazane w wersji oryginalnej i trzech 
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rozdzielczościach uwzględniających widoczne opisy Zatwierdzone przez Zamawiającego i dane 
zapisane w metadanych fotografii.  

4) Wykonawca musi przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt opracowania danych źródłowych 
i wytworzonych w wyniku prac w postaci: 
a. Portfolio PDF 
b. PDF warstwowego z częścią graficzną i opisową. Opracowanie z zakładkami lokalizującymi i 

wyborem obiektów z treści map i dokumentów.  
6. Wynik prac:  dokumentację źródłową – archiwalną i wykonane opracowania Wykonawca ma przekazać 
    na nośniku HD USB3 

1) Pliki wektorowe w formatach shp, dxf, dwg 
2) Pliki rastrowe w formatach jpg, pdf, tif  
3) Pliki tekstowe : txt, doc, xls 
4) Zestawy danych i opracowania: PDF-portfolio, PDF-warstwowy z zakładkami lokalizującymi i 

nawigacją po treści dokumentu przez wskazania obiektów na mapie 
    Wykonawca musi przekazać wersje oryginalne i przetworzone pozyskanych danych, a wykonane 
    opracowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”. 
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                                                                                                                                   Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

............................................... 
( pieczęć wykonawcy) 

 
OFERTA CENOWA 

 
 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ......................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
.................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
..................................................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON...................................................  NIP  ......................................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ................................................................................................................................ 
 
nr telefonu ................................... nr faxu .............................................e-mail  ........................................ 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn: 
 
„Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów 
wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie 
analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 

składam(-my) niniejszą ofertę: 
 
1.  Oferuję(-my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 
 określonych w SIWZ: 
 

A. Cena umowna brutto: …………………………………………………………..  
                                                    (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki) 
 
 
B. Termin realizacji: …............................................ dni od dnia podpisania umowy. 
                               (termin minimalny 80 dni; termin maksymalny 100 dni od dnia podpisania umowy) 
 
 

2.  Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu  terminu składania 
     ofert. 
3.  Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
     warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 oraz w miejscu i terminie 
     określonym przez zamawiającego. 
4.  Oświadczam(y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:   
      ................................................................................................................................................................... 
      (wypełnić gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 
5. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera / zawiera (niewłaściwe skreślić) informacji stanowiących 
      tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje  
      takie zawarte są w następujących dokumentach: 

................................................................................. 
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6.   Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:  

   …………………………………………………… 
                 ( imię nazwisko – stanowisko ) 
7.   Ofertę składam(y) na ............. kolejno ponumerowanych stronach.  
8. Na ofertę składają się : 

1) ................................... 
2) ................................... 
3) ................................... 
4) ................................... 
5) ................................... 

 
....................................……..……             ………..……………………………………………..……….                                                                     
         (miejscowość, data)                      (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do 
                                                                                       występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania   
                                                                                      oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
................................................ 
       (pieczęć wykonawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
 
 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................................ 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
....................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

........................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn: 
 
„Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów 
wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie 
analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 

 
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) : 
 
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
   

..............................., dn. …………….. ………………………………………………..……. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku 
oferty wspólnej - podpis każdego z wykonawców składających ofertę 
wspólną) 
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                                                                                                                        Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
................................................ 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
........................................................................................................................................................................... 
                                                                             (pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn: 
 
„Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów 
wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie 
analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 

 
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 
 
1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia, 
 
2. posiada wiedzę i doświadczenie, 
 
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
     zamówienia, 
 
4.  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
. 
 
 
 
..............................., dn.                            ............................... ..................................................................... 
                                                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w 
                                                                            przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

................................................................ 
(pieczęć wykonawcy) 

 
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ -  

LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ  
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
......................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
......................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:  
 
„Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów 
wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie 
analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 

 
1. Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
..............................., dn. ...............................                ....................................................................... 
                                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
 

 
 
2. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 

ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego 
reprezentuję(jemy): 
  

        Lp. Nazwa podmiotu Adres 
1   
2   

 
................, dn. ..............            …………………....................................................................... 

                                                                                               
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy w przypadku oferty 
wspólnej - podpis każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub 
pełnomocnika wykonawców. 

Uwaga! 

Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2 
 



Znak sprawy: Sz-351-106/2015 

 19

Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
.................................................  

( pieczęć wykonawcy ) 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia 

 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz : 

.............................................................................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn: 
 
„Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów 
wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie 
analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 

 przedstawiam(y) następujące informacje : 
 
 

L.p. 
Opis usług odpowiadających 

rodzajem usłudze objętej 
SIWZ 

Wartość  
Daty 

wykonania 
usług 

 
Miejsce 

wykonania 
usług 

 

Podmiot  zlecający 
usługę 

1. 
 
 

  
 
 
 

 

 
2. 
 

 
 
 

  
 
  

 
3. 
 

 
 
 

  
 

 

 
Do wyszczególnionych usług podobnych należy załączyć dowody potwierdzające, że zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są: 
1) poświadczenie (np. referencje lub protokoły odbioru), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych 
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 
2) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 

 
 
 
 
.............................   dnia ...............          .............................................................................................. 
                                                                                                                        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
............................................................. 

(pieczęć Wykonawcy)  
 

WYKAZ OSÓB KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  
Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
Ja(My), niżej podpisany(-ni) .................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

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

(pełna nazwa Wykonawcy) 
...................................................................................................................................................................... 

 (adres siedziby Wykonawcy) 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:  
 
„Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów 
wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie 
analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 

oświadczam(-my), że Wykonawca, którego reprezentuję(-jemy) dysponuje lub będzie dysponował  
nw. osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia (Zespół wykonujący zamówienie). 
 
 

 

Imię  

i nazwisko 
Pełniona funkcja w 

zespole 

Informacja na 
temat 

wykształcenia 

 

Informacja na temat doświadczenia 
 w wymaganym zakresie 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
wskazaną osobą Liczba lat 

doświadczenia 
Wykaz prac potwierdzających doświadczenie 

z podaniem daty ich wykonania 

      

      

      

      

      

      
  

 
 
 
 
 
 
 
..............................., dn. …………….. …….………………………………………………………… 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy w przypadku 
oferty wspólnej - podpis każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

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

( pieczęć Wykonawcy ) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIE Ń    
    

    

    

    

Ja(My), niżej podpisany(ni) ...................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz : 
..................................................................................................................................................... 
 

(pełna nazwa Wykonawcy) 
 

..................................................................................................................................................... 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:  
 
„Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów 
wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie 
analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 

 
oświadczam(my), że osoby, które będą    uczestniczyć    w wykonywaniu zamówienia (wymienione w 
załączniku nr 6 do SIWZ), posiadają    wymagane uprawnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................., dn.                                       .................................................................................................... 
                                                                                      (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,  
                                                                                       w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
PROJEKT 

UMOWA Nr ....../2015 
zawarta w dniu .................... 2015 r., w Szczecinie, pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy 
Pl. Batorego 4, nr NIP: 852-244-47-11, nr REGON: 007017021, zwanym dalej „Zamawiającym”, który 
reprezentuje: 
………………………………………………………………, 
a  
............................................................................................................................................................................, 
nr NIP: ...................., nr REGON: ....................., zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
................................................................................................., 
o następującej treści: 

§ 1. 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na usługę np.: „Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z 
uwzględnieniem kontrolnych pomiarów wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po 
stronie polskiej i niemieckiej na podstawie analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych 
hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” – w ramach przetargu nieograniczonego. 

§ 2. 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na „Zaprojektowanie i 

wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów wodowskazowych 
wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie analizy 
pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.”, zwaną dalej 
„Opracowaniem”. 

2. Wytyczne programowe i założenia techniczne niezbędne do wykonania Opracowania zawarte są w 
Rozdziale XIV SIWZ . Wykonawca oświadcza, że założenia oraz dane zawarte w  Rozdziale XIV SIWZ 
są wystarczające do wykonania Opracowania. 

3. Opracowanie powinno być zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Rozdziale XIV SIWZ. 
4. Wykonawca oświadcza, że zna cel i sposób wykorzystania przez Zamawiającego Opracowania. 
5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji elementy Opracowania 
     opisane w punkcie 5 Rozdziału XIV SIWZ.  
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Opracowania osobie trzeciej, informując o tym 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w ciągu 14 dni wyrazić sprzeciw. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wglądu do umów zawieranych przez Wykonawcę z osobami trzecimi, a Wykonawca zobowiązany 
jest do udostępnienia takich umów na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne. 

§3. 
Termin realizacji Umowy 

1. Ustala się następujący termin wykonania Opracowania: . dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o jakichkolwiek 
    przeszkodach w realizacji Opracowania zgodnie z Umową. 
3. Opracowanie będzie dostarczone do Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie przy Pl. Batorego 4, w 

postaci opisanej w punkcie 6 Rozdziału XIV SIWZ. 
§ 4. 

Odbiór Przedmiotu Umowy 
1. Wykonawca dostarczy Opracowanie i zgłosi Zamawiającemu gotowość Opracowania do odbioru 

załączając do zgłoszenia oświadczenie, że Opracowanie jest kompletne i wykonane zgodnie z Umową. 
2. Zamawiający dokona odbioru Opracowania w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia 

Opracowania i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości Opracowania do odbioru. 
3. Jeżeli podczas odbioru Opracowania zostaną stwierdzone jego wady, a zwłaszcza gdy zostanie 

stwierdzone, że zostało ono wykonane niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i warunkami 
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określonymi w Umowie, Zamawiający odstąpi od odbioru informując o tym Wykonawcę. Wykonawca 
usunie wady, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego i 
ponownie zgłosi gotowość Opracowania do odbioru. Termin wskazany na usunięcie wad nie jest nowym 
terminem wykonania Opracowania i uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych za zwłokę 
zgodnie z postanowieniami § 6. Umowy. 

4. Protokolarny odbiór Opracowania upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT. Jeżeli 
Zamawiający nie dokona odbioru i nie zgłosi zastrzeżeń do Opracowania w terminie określonym w ust. 
2., Wykonawca będzie upoważniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru i dokonania z 
Zamawiającym rozliczenia. 

§ 5. 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zgodnie z Umową Opracowania. Strony ustaliły na kwotę 

brutto: .......................... zł (słownie:…................................................ ............................... złotych). 
2. Do powyższego wynagrodzenia został doliczony podatek VAT od towarów i usług, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w dacie wystawienia faktury. 
3. Wynagrodzenie za wykonanie i protokolarnie odebrane Opracowanie będzie płatne na podstawie faktury 

VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania faktury. Do faktury należy dołączyć kopię protokołu odbioru. 

§ 6. 
Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Opracowania, powstałej z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
określonego w ust. 1. § 5. za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w ust. 1. § 3. terminu 
wykonania Opracowania, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia. 

2. W przypadku odstąpienia od realizacji Opracowania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % 
łącznego wynagrodzenia określonego w ust. 1. § 5. Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 7. 
Prawa autorskie 

1. Opracowanie stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być udostępniane osobie trzeciej 
bez zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst 
jednolity Dz.U. nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późn. zm.), zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz 
Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do pracy powstałej zgodnie z § 1. Umowy, 
obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania pracą na wszystkich znanych polach eksploatacji w 
dniu zawarcia niniejszej Umowy, a w szczególności do: 
1) korzystania z pracy na własny użytek, 
2) wielokrotnego publikowania pracy, 
3) rozpowszechniania, 
4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 
5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera, 
6) wprowadzania do obrotu. 

3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 
4. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w 

zakresie wymienionym w ust. 2. niniejszego paragrafu. 
5. Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w 

ust. 2, 3 i 4 nie tylko w kraju, ale również zagranicą. 
6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. § 5. Umowy, wyczerpuje w całości roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Opracowania. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw majątkowych została 
uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w ust. 1. § 5. Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do 
Opracowania. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych. 
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9. Założenia lub dane wyjściowe nie będące danymi ogólnodostępnymi uzyskane od Zamawiającego 
podczas realizacji przedmiotu Umowy są własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępniane osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

§ 8. 
Odstąpienie od Umowy 

1. Jeśli w czasie realizacji Umowy Zamawiający stwierdzi, że jej kontynuacja jest niecelowa, powiadomi o 
tym na piśmie Wykonawcę. Z chwilą otrzymania powiadomienia Wykonawca przerwie realizację 
Umowy. 

2. W ciągu 10 dni od przerwania realizacji Umowy, Wykonawca komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego ustali stopień jej zaawansowania oraz poniesione niezbędne i udokumentowane koszty. 

3. Należność za prace wykonane do chwili ich przerwania, ustaloną w trybie ust. 2, zapłaci Zamawiający 
przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury na konto wskazane na fakturze. 

§ 9. 
Klauzula poufności 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy mogą być 
wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy. Wykonawca będzie zachowywał zasady najściślejszej 
poufności w stosunku do wszystkich wyżej wymienionych informacji. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 
3. Niniejszego paragrafu, w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu 
Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które 
uzyska w związku z realizacją Umowy. 

2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu 
Umowy lub po odstąpieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu. 

3. Postanowienia, zawarte w niniejszym paragrafie, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w 
ujawnianiu: 
1) informacji, która była znana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, 
2) informacji, która jest powszechnie znana, 
3) informacji ujawnionej za pisemną zgodą Zamawiającego, 
4) informacji ujawnionej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

4. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie 
będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją 
niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracowników, podwykonawców i 
konsultantów. 

6. Jeżeli w związku z realizacją Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji 
niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy oraz jego 
podwykonawców spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i 

     wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w urzędzie Zamawiającego, niezbędne do 
uzyskania dostępu do tych informacji. Jednocześnie Wykonawca zapewni bezpieczne przetwarzanie 
informacji przez swoich pracowników i swoich podwykonawców. 

§ 10. 
Przedstawiciele Stron 

1. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji pracy, konsultacji i uzgodnień merytorycznych, lecz bez 
prawa wprowadzania zmian do niniejszej Umowy, ani zaciągania zobowiązań w wykonaniu postanowień 
Umowy, Strony ustanawiają: 
1) w imieniu Zamawiającego: pan/i .............................................., 
2) w imieniu Wykonawcy: pan/i ............................................... 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1. nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. 

§ 11. 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie. jeżeli takie 
przeniesienie będzie miało miejsce Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę co najmniej 7 
dni przed terminem przeniesienia praw i obowiązków. 
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     Wykonawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy za pisemną zgodą Zamawiającego. 
2. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

ust. 2. § 11. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze 

prowadzonych w dobrej wierze negocjacji. jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyższy sposób w 
ciągi 45 dni od daty pierwszego pisma dotyczącego sporu, Strony ustalają, że spór rozstrzygnie Sąd 

     Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy dla Zamawiającego oraz jeden 

dla Wykonawcy. 
§ 12. 

SIWZ i oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa 
§ 1, stanowią integralną część umowy.  

§ 13. 
Jeżeli jedno z postanowień umowy okaże się nieważne, umowa wiąże w pozostałym zakresie przy czym 
postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje stron. 
 

 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY :                                                         WYKONAWCA: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


