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Załącznik nr 1 do siwz 
............................................... 
( pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA CENOWA 
 
 

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

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
REGON............................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ........................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 
Opracowanie „ Koncepcji połączenia drogowego osiedla Nad Rudzianką i osiedla Płonia” 
składam(y) niniejszą ofertę:  
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
................................................................................................................................................ 
(słownie : ...........................................................................................................................), 
w tym: 
 
wartość netto: ......................................................................................................................  

 
(słownie: ................................................................................................................. złotych) 

 
podatek VAT : ....................................................................................................................        
 
(słownie:................................................................................................................... złotych) 
 

2. Oświadczam(y) ,Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 60 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 
3. Oświadczam(y), Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 
4. Oświadczam(y), Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i 
terminie określonym przez zamawiającego. 
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5. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres ….. miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 

 
 
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 

 
Na ofertę składają się : 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ................................... 
5. ................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................., dn. ..............................   ...................................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do siwz  
 
 
 
 
................................................................ 

(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

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

działając w imieniu i na rzecz : 

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

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
Opracowanie „Koncepcji połączenia drogowego osiedla Nad Rudzianką i osiedla Płonia” 
 oświadczam(my), Ŝe wykonawca, którego reprezentuję(jemy) : 

 
1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia.  
 
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
 
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
5. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 

..............................., dn. ..............................  ............................................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
........................................... 

(pieczęć wykonawcy) 
 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW  
PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

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

działając w imieniu i na rzecz : 

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

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :Opracowanie „Koncepcji 
połączenia drogowego osiedla Nad Rudzianką i osiedla Płonia”, przedstawiam(y) 
następujące informacje : 
 

OSOBY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 

Imię i nazwisko Kwalifikacje Zakres wykonywanych 
czynności 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
* dla osób wyszczególnionych naleŜy załączyć dokumenty stwierdzające, Ŝe posiadają wymagane 
uprawnienia.  
 
 

............................... dn. ........................     ...................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do 
reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do siwz  
 
................................................. 

( pieczęć wykonawcy ) 
 

WYKAZ WYKONANYCH PRAC PODOBNYCH 
 

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

działając w imieniu i na rzecz : 

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

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
Opracowanie „Koncepcji drogowego połączenia osiedla Nad Rudzianką i osiedla Płonia” przedstawiam(y) 
następujące informacje : 

 

L.p. 
Opis prac zbliŜonych  

co do zakresu do 
prac objętych SIWZ 

 
Miejsce 

wykonania 
 

Podmiot  zlecający 
prace 

 
Daty 

wykonania  
Wartość 

wykonanych prac  

1. 
 
 

  
 
 
 

 

2. 
 

 
 
 

  
 
  

3. 
 

 
 
 

  
 

 

4. 

 

 

 
  

 
 

5. 
 

 
 
 

  
 
  

6. 
 

 
 
 

  
 

 

 
• do prac wyszczególnionych naleŜy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające ich 

naleŜyte wykonanie.  
 
 

.............................   dnia ...............          ........................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
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Wzór (Załącznik Nr 5 do SIWZ) 
 
 

Umowa o dzieło                /07 
 
zawarta w dniu ........................ 2007 roku 
 
pomiędzy: 

Biurem Planowania Przestrzennego Miasta z siedzib ą w 
Szczecinie, ul. Karola Szymanowskiego 2,  

NIP 8512711820, REGON 812103711 
reprezentowanym przez Dyrektora BPPM Macieja Cehaka  
zwanym dalej Zamawiaj ącym,   

a 
[nazwa wykonawcy], ul. ......................, [kod] ..............................,  

NIP-............................, REGON: ..................................... 
reprezentowanym przez ..................................................................  
zwanym dalej Wykonawc ą. 

 
 

§1 
Zamówienie zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.). 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło: „Koncepcja połączenia drogowego osiedla Nad 
Rudzianką i osiedla Płonia” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą 
integralną część niniejszej umowy oraz złoŜoną ofertą. 

2. Wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie jako strona niniejszej umowy wraz z członkami zespołu 
wskazanymi w załączniku 3 do siwz , ponoszą wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie dzieła będącego przedmiotem zamówienia. 

3. Powierzenie prac związanych z wykonaniem opracowania objętego niniejszą umową innym osobom, nie 
będącym członkami zespołu wskazanego w załączniku 3 do oferty, moŜe mieć miejsce tylko i wyłącznie po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§3 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie określone w § 2 
zgodnie z: 
 
      a/ Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złoŜoną 
ofertą, 
      b/ Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca  
          1999 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi  
           publiczne i ich usytuowanie , 
 

c/ Obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
  „Kijewko” (uchwała RM Szczecina z dnia 21 listopada 2005 roku nr XLVI/874/05, 
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§4 
1. Opracowanie będące przedmiotem niniejszej umowy składać się będzie z: 

a/ części rysunkowej 
 

b/ części opisowej 
 
wykonanych zgodnie z załącznikiem nr 5a do umowy . 

 
2. Materiały końcowe i częściowe wymagające bieŜących konsultacji i uzgodnień przekazywane 

będą w formie wydruku i w formie elektronicznej w następująch formatach: 
a/ materiały graficzne w formacie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym (format plików 

umoŜliwiający import do programu „MapInfo”), w układzie współrzędnych lokalnych; 
b/ materiały tekstowe w formacie MS Word, czcionka „Times New Roman”, format akapitu 
„Standardowy” (*.doc lub *.rtf) 

c/ zestawienia tabelaryczne i bazy danych 
(niezaleŜnie od materiałów wskazanych 

w punkcie B) w formacie programu MS Excel  
(*.xls) 

d/ zdjęcia oprócz zamieszczonych w opisie 
takŜe w odrębnym skatalogowanym folderze 

w formacie *.bmp lub *.jpg 
 

§5 
1. Termin doręczenia dzieła ustala się na 60 dni  od daty podpisania umowy z zastrzeŜeniem 

obowiązku dokonania prezentacji: 
a) projektu ideowego/załoŜeń koncepcji nie później niŜ 30 dni od daty podpisania 

umowy, 
b) projektu koncepcji nie później niŜ 14 dni przed datą przekazania dzieła. 

2. Za datę wykonania dzieła uznaje się datę jego doręczenia do siedziby Zamawiającego i 
podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3. Protokół zdawczo – odbiorczy uznaje się za wolny od uwag, jeśli zawierać będzie stwierdzenie, Ŝe 
dzieło zostało wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawierać będzie takŜe 
potwierdzenie dokonania przez Wykonawcę zwrotu uzyskanych od Zamawiającego dokumentów, 
opracowań i materiałów mapowych. 

 
§6 

1. Zamawiający udostępni materiały w zakresie ujętym w załączniku nr 5b do umowy w terminie 7 
dni od daty podpisania umowy. 

2. Opóźnienie Zamawiającego w przekazywaniu powyŜszych materiałów będzie skutkowało 
odpowiednim przedłuŜeniem terminu wykonania zlecenia o liczbę dni równą liczbie dni opóźnienia 
w przekazaniu materiałów zgodnie z § 5. 

 
 

§7 
1. Materiały udostępniane przez Zamawiającego do wykonania dzieła stanowią jego 

własność i mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu 
wykonania dzieła. 

2. Materiały mapowe podlegają bezwarunkowemu zwrotowi nie później niŜ w chwili przekazania 
dzieła, a ich kopie robocze zostaną w sposób trwały usunięte z pamięci komputerów i innych 
nośników informacji będących w posiadaniu Wykonawcy. 

3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dalsze przekazywanie, powielanie i rozpowszechnianie 
udostępnionych przez siebie materiałów. 

4. Wykorzystywanie w całości lub części materiałów przekazanych lub udostępnionych Wykonawcy 
przez Zamawiającego do celów innych niŜ wykonanie dzieła, niezaleŜnie od uŜytej formy 
zobrazowania lub przekazu, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§8 
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1. Za wykonanie dzieła zgodnie z §2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 
brutto: .................... zł /słownie: ........................................................................ 
.........................................../. Wartość netto wynagrodzenia odpowiada kwocie ................... EURO 
(4,3870 zł/EURO) wynikającej z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. 
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia 
wartości zamówień publicznych. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty wykonania odbioru dzieła i doręczenia 
faktury. Nie przewiduje się wypłat częściowych lub wypłacania zaliczek na wykonanie prac 
objętych umową. 

3. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT i upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury 
bez swojego podpisu. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-
odbiorczy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia poprawek i uwag do opracowania będących wynikiem 
nierzetelnego wykonania dzieła w okresie do 6 miesięcy od daty przekazania dzieła bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia.  

 
§9 

1. W przypadku niewykonania, nienaleŜytego wykonania dzieła lub jeŜeli zwłoka w wykonaniu dzieła 
przekroczy okres 14 dni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% umówionej 
ceny netto. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli zwłoka w wykonaniu dzieła przekroczy okres 14 dni. 
2. W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej Zamawiający 

upowaŜniony jest do dochodzenia odszkodowania. 
3. NiezaleŜnie od kar umownych określonych w ustępie 1, Wykonawca zapłaci kary umowne w 

wysokości 0,5% umówionej ceny netto za kaŜdy dzień zwłoki w jego wykonaniu zgodnie 
z warunkami określonymi w §5. 

 
 
 

§10 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień w 
wykonaniu dzieła lub wykrycia jego istotnych wad wynikających z winy 
Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad lub 
wyznaczy dodatkowy termin wykonania dzieła. 

2. Powierzenie prac związanych z wykonaniem opracowania objętego 
niniejszą umową innym osobom, nie będącym członkami zespołu 
wskazanego w załączniku 3 do oferty, bez wcześniejszej zgody 
Zamawiającego daje mu prawo odmowy odbioru opracowania bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów i skutków złoŜenia takiego 
oświadczenia woli. 

 
§11 

1. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad określonych w §10 ust.1 w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego daje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie 
natychmiastowym bez prawa do zachowania przez Wykonawcę wynagrodzenia. Zamawiający nie 
ponosi w tym przypadku skutków roszczeń osób trzecich względem Wykonawcy oraz nie będzie 
zobowiązany do pokrycia juŜ poniesionych przez Wykonawcę kosztów. 

2. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w § 10 następuje na podstawie pisemnego 
oświadczenia Zamawiającego. 

3. Wyznaczenie dodatkowych terminów związanych z opóźnieniem w wykonaniu dzieła leŜącym po 
stronie Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia kar ustalonych w § 9. 

4. Dokonanie odbioru dzieła w sytuacji określonej w § 10 ust.2 zaleŜy od swobodnej oceny 
Zamawiającego, po dokonaniu oceny zgodności dzieła z wymaganiami określonymi w §2 ust.1, §3 
i §4 niniejszej umowy  
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§13 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i doręczyć Zamawiającemu dzieło w dwóch egzemplarzach 
składających się z części tekstowej i graficznej w formie kolorowego wydruku w trwałej oprawie oraz 3 
egzemplarzy CD-ROM zawierających całość opracowania w formie elektronicznej, opatrzonych etykietami 
informującymi o ich zawartości i umieszczonych w pudełkach zaopatrzonych we własną etykietę. 

2. Wydruk naleŜy wykonać w skali 1:2000, a rozwiązania szczegółowe w 
skali 1:1000. 
 

§14 
Przekazanie dzieła jest równoznaczne z bezwarunkowym przeniesieniem przez Wykonawcę na Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych do tego dzieła bez zachowania przez Wykonawcę prawa do odrębnego 
wynagrodzenia – niezaleŜnie od sposobu, formy i zakresu dalszego wykorzystania dzieła na odrębnych polach 
eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). 

 

§15 
1. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach w formie pisemnej, z czego dwa otrzymuje Zamawiający. 
2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
 

 

 

§16 

1. Wszelkie zmiany postanowień w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich 
niewaŜności. 

2. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej uwaŜa 
się za złoŜone w terminie, jeśli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i 
została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Wykonawcę. 

 

§17 

W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu  

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 
 

(podpis Wykonawcy)                                 (podpis Zamawiającego) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5a  
Załącznik nr 5b 
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Załącznik nr 5a   
 
do umowy o dzieło Nr              /07 z dnia ......2007 roku. 
 

Specyfikacja „Koncepcji poł ączenia drogowego osiedla Nad Rudziank ą i osiedla Płonia”  
będącej przedmiotem umowy. 

 
 

Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji sytuacyjno-wysokościowej ciągu ulicy 
zbiorczej, przebiegającej po trasie ulic Trzcinowej (od ul. Balińskiego) 
i Świętochowskiego. Zaleca się, aby przebieg ulicy nawiązywał równieŜ do trasy 
zlikwidowanej trasy kolejowej. Przekrój podstawowy ulicy: jedna jezdnia o dwóch 
pasach ruchu, z minimum jednostronnym chodnikiem. WzdłuŜ trasy naleŜy 
zaprojektować przebieg ścieŜki rowerowej niezaleŜny od ulicy lub w jej liniach 
rozgraniczających. Granice opracowania pokazano  w załączniku nr 6.  
 

 

Opracowanie powinno zawierać co najmniej: 
− plan sytuacyjno-wysokościowy ulicy w skali minimum 1:2000, wraz ze 

skrzyŜowaniami w skali minimum 1:1000, z podstawowymi elementami 
organizacji ruchu i zagospodarowania terenu pasa drogowego; 

− lokalizację ew. obiektów inŜynierskich (przepusty, mosty, wiadukty, mury 
oporowe, zabezpieczenia przed hałasem); 

− przebieg projektowanego w pasie drogowym sieci uzbrojenia terenu oraz sposób 
rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem; 

− przebieg ścieŜki rowerowej po północnej stronie projektowanej ulicy; 

− wyznaczenie linii rozgraniczających; 

− inwentaryzację zieleni i sposób jej zagospodarowania, pozwalający na 
maksymalna ochronę wartościowej zieleni leśnej; 

− przekroje poprzeczne charakterystyczne dla projektowanej ulicy; 

− zestawienie szacunkowych kosztów realizacji ulicy z wykazaniem ich części 
składowych i sposobu oszacowania; 

− zestawienie powierzchni działek do wykupu pod inwestycję (z numerami 
ewidencyjnymi). 
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Załącznik nr 5b  
 
do umowy o dzieło Nr              /07 z dnia ......2007 roku. 
 
Materiały udostępniane przez Zamawiającego. 

 
a) rastry mapy zasadniczej w formacie tif 
b) mapa wektorowa ewidencji gruntów i budynków w formacie dxf 
c) mapa poglądowa własności (jpg) 
d) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego „Kijewko” 
e) opracowania ekofizjograficzne obejmujące teren opracowania 

 
 

 
 
 


