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§1 
Nazwa oraz adres Zamawiającego 

EKSPLOATATOR Sp. z o. o.  
ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn 
Tel. (58) 691 76 20, fax (58) 682 88 28 
Adres strony internetowej: www.eksploatator.pl 
Adres e-mail: biuro@eksploatator.pl    
 

§2 
Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na usługę o wartości 
szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 
Pzp, prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
podprogowych w Eksploatator Sp. z o. o. zamieszczonego na stornie internetowej Zamawiającego: 
http://eksploatator.pl/regulaminy/. 
 

§3 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji 
istniejącej przepompowni.  

2. Przewiduje się zachować istniejący układ technologiczny przepompowni ścieków. 
3.  Obiekty kubaturowe, ze względu na ich stan techniczny, należy poddać generalnemu 

remontowi z wymianą stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem nowej 
elewacji oraz częściowo pokryć dachowych.  

4. Przewiduje się podział zbiornika ruchowego przepompowni na dwie części co w 
przyszłości umożliwi niezależne czyszczenie komór zbiornika. 

5. Istniejące place manewrowe oraz układ drogowy na terenie przepompowni należy 
utwardzić kostką betonową na podbudowie.  

6. Wymianie podlegać ma ogrodzenie wraz z bramą wjazdową oraz oświetleniem. 
Remontu wymaga również stanowisko ociekowe skratek.  

7. Pompy z uwagi na zbyt niską wydajność winny zostać wymienione i dostosowane do 
perspektywicznej wydajności pompowni.  

8. Rurociągi technologiczne, z uwagi na ich wyeksploatowanie, powinny być wymienione.  
9. Przebudowie podlegać powinna też część energetyczna pompowni w tym należy 

przewidzieć zasilanie awaryjne agregatem prądotwórczym i przebudowę zasilania na 
automatyczne przełączenie kierunku zasilania w wypadku awarii. 

10. Należy zaprojektować przekaz danych z przepompowni do siedziby Spółki, oparty 
na dotychczas użytkowanym przez Zamawiającego systemie POSTER. 

11. Z uwagi na postępująca zabudowę mieszkaniową w kierunku przepompowni należy 
zaprojektować hermetyzację i dezodoryzację wszystkich obiektów.  

12. Wymagania Zamawiającego. 
• Projektant winien sprawdzić przewidywany bilans ścieków i obliczyć przepływy 

charakterystyczne dla przepływów perspektywicznych. 
• Projekt musi uwzględniać wykonanie przebudowy przepompowni bez wyłączania 

jej z ruchu. 
• Rurociągi technologiczne zaprojektować ze stali kwasoodpornej. 
• Dobór pomp przeprowadzić dla kilku wiodących producentów biorąc pod uwagę 

istniejące fundamenty pomp. 
• koryto drogi przewidzieć o nośności G1, układ drogowy przewidzieć w kategorii 

drogi K1 oraz pod wymiary pojazdu asenizacyjno-czyszczącego trójosiowego. 
• Należy rozważyć likwidację części obiektów kubaturowych. 

http://www.eksploatator.pl/
mailto:biuro@eksploatator.pl
http://eksploatator.pl/regulaminy/
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• Dla agregatu prądotwórczego należy przewidzieć zamykaną wiatę lub 
pomieszczenie w istniejącym budynku przepompowni. Zamawiający dopuszcza obie 
możliwości, w zależności od projektowanego zagospodarowania terenu. 

• Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty na wykonanie dokumentacji  będącej 
Przedmiotem Zamówienia zaleca się dokonanie wizji w terenie. 
 

13. Wymagania dotyczące projektowanego układu zasilania. 
Należy zaprojektować:  
• jeden transformator 15/0,4 kV/kV o mocy 630kVA,  
• układ pomiarowy trójfazowy, 
• rozdzielnię SN-15kV, 
• stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy 500kVA, 
• cztery falowniki w wykonaniu IP55,  
• układu SZR oraz rozdzielnice RG, R1 i RA,  
• układ SZR w układzie „jeden z trzech kierunków zasilania” z blokadami 

elektrycznymi oraz mechanicznymi, 
• misę olejową chroniącą przed skażeniem środowiska w pomieszczeniu 

transformatora, 
• zasilanie kablowe z transformatora, 
• przepusty kablowe pomiędzy komorą transformatora a rozdzielnią nn-0,4kV, 
• kanał kablowy dla układu SZR i RGnn. 

 
Należy przewidzieć: 
• wyburzenie ściany pomiędzy kotłownią a warsztatem,  
• przejście do rozdzielni nn-0,4kV, 
• ścianę działową pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem agregatu. 

 
Zarówno w przypadku zaprojektowania agregatu w istniejącym budynku jak i 
zamykanej wiacie należy przewidzieć: 
• czerpnię powietrza,  
• wyrzutnię w skrzydłach bramy,  
• fundament agregatu,  
• odprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego, 
• bramę o szerokości min. 250 cm,  

 
 

14.  Istotne uwagi mające wpływ na projekt modernizacji przepompowni: 
• Zamawiający posiada opracowanie dotyczące demografii na obszarach zlewni 

przepompowni Straszyn oraz koncepcję modernizacji przepompowni. 
Materiały zostaną udostępnione wybranemu w drodze przetargu 
projektantowi. 

• Zamawiający zlecił wcześniej wykonanie projektu zbiornika retencyjnego. 
Niniejszy projekt należy skoordynować z już zleconym. 

• Przed sporządzeniem oferty na dokumentację projektowo-kosztorysową 
potencjalny Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną na terenie 
przepompowni ścieków w m. Straszyn (na własny koszt), po wcześniejszym 
umówieniu się z Zamawiającym. 

• Wszelkie rozwiązania należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym.  
• Po wyłonieniu Wykonawcy dokumentacji projektu przebudowy 

przepompowni Zamawiający udostępni opracowaną w marcu 2019 roku przez 
jednostkę projektową SNG "Koncepcję programowo-przestrzenną 
przebudowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z przepompowni 
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ścieków w miejscowości Straszyn do gdańskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej". W żadnym wypadku nie należy traktować udostępnionej przez 
Zamawiającego Koncepcji jako wyznacznika dokumentacji projektowej, a 
wyłoniony Wykonawca winien będzie wykonać powtórnie analizę 
przedstawionych w niej obliczeń. Koncepcję należy traktować ją tylko i 
wyłącznie pomocniczo i informacyjnie. 

 

15. Opis stanu istniejącego. 

Opis istniejącej układu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z 
przepompowni ścieków w miejscowości Straszyn do gdańskiego systemu kanalizacji 
sanitarnej na terenie Pruszcza Gdańskiego. 
Zgodnie z założeniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego 
odbiornikiem ścieków sanitarnych z terenu Gminy Pruszcz Gdański i gminy Kolbudy jest 
oczyszczalnia „Wschód” w Gdańsku. Punktem odbioru ścieków ze zlewni przepompowni w 
Straszynie  do gdańskiego systemu kanalizacyjnego jest studnia - końcówka kolektora 
grawitacyjnego  MW-1 o średnicy DN600. 
 
16. Do przepompowni w Straszynie ścieki dopływają trzema kolektorami: 

• DN500/600 ze  Straszyna – z osiedli na południe od linii kolejowej;  Goszyna, 
Arciszewa, Jagatowa, Żuławy i Żuławki z Malentynem  oraz z gminy Kolbudy z 
przepompowni w Bielkówku. 

• DN400/350 ze Straszyna z części położonej na północ od rzeki Radunia poza 
Osiedlem przy Lesie. 

• DN300 ze Straszyna  z osiedli położonych pomiędzy linią kolejowa a rzeką Radunią . 
 
17. Ścieki sanitarne z Gminy Kolbudy do przepompowni ścieków w Starszynie 

odprowadzane są poprzez przepompownię ścieków w Bielkówku i rurociąg tłoczny 
DN300 ze studnią rozprężną w rejonie granicy gmin, a następnie kolektorem 
grawitacyjnym DN500/600 zlokalizowanym w obrębie gminy Pruszcz Gdański. Na 
rurociągu tłocznym DN300 zamontowany jest przepływomierz, który stanowi podstawę 
rozliczania opłat za ścieki z gminy Kolbudy. Do Przepompowni w Bielkówku 
odprowadzane są ścieki z przepompowni w Kolbudach i w Pręgowie. 

18. Ścieki z przepompowni w Starszynie trafiają do końcówki kolektora MW-1 poprzez 
rurociąg tłoczny DN400 o długości 3217 m. Do rurociągu tego wpięty jest rurociąg 
tłoczny DN160PVC z Ujęcia wody „Straszyn” (odprowadzanie osadów pokoagulacyjnych 
oraz ścieków sanitarnych z UW „Straszyn”). 

19. Opis przepompowni ścieków w Straszynie. 
 
Istniejąca przepompownia ścieków została zlokalizowana na terenie miejscowości 
Straszyn przy rzece Radunia na działkach 90/4, 90/5. 
Na terenie przepompowni znajduje się murowany budynek przepompowni wraz ze stacją 
transformatorową w eksploatacji Energa S.A., oraz osadnik ścieków z czyszczenia pomp i 
pompowni.    
Dojazd do pompowni stanowi droga wykonana z różnych materiałów: (beton, płyty YOMB, 
płyty drogowe).  
Teren przepompowni jest ogrodzony siatką drucianą rozpostartą na słupkach stalowych 
oraz na fragmencie od strony działki nr 90/20 - ogrodzeniem z betonowych przęseł.  
Obiekt zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej DN100. Na terenie posesji znajdują się 
dwa hydranty p.poż DN80.  
Obiekt posiada czynne przyłącze gazu DN 32, które zasila kotłownię gazową. 
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Do przepompowni ścieki dopływają rurociągiem DN 600mm, a następnie przykrytym 
kanałem prostokątnym kierowane są do krat mechanicznych. Po wstępnym oczyszczeniu 
na kratach ścieki kierowane są do zbiornika ruchowego pomp, skąd poprzez układ 
pompowy tłoczone są rurociągiem DN400 do komory rozprężnej przy granicy z Gminą 
Miasta Gdańska.  Dla pomiaru ilości przetłoczonych ścieków na rurociągu tłocznym 
zamontowany został przepływomierz elektromagnetyczny. Układ przepompowni 
wyposażony jest również w przelew awaryjny DN500/600 do rzeki Raduni.  

 
Kraty mechaniczne. 
W hali krat, na prostokątnym kanale dopływowym głównym o szer. 0,9-0,95 m 
zamontowano płaską kratę mechaniczną podpartą na stalowej konstrukcji wsporczej firmy 
Ekopil sp. z o. o.  typu KUMP-900-1,6-20-2 o parametrach: 

Szerokość kraty – 900 mm 
Głębokość maksymalna kanału - 1600 mm 
Prześwit rusztu – 20 mm 
Maksymalny przepływ ścieków Qmax=0,46 m3/s= 1656 m3/h 

Skratki zgarniane są przy dnie kanału wzdłuż rusztu, a następnie po płycie ślizgowej 
zrzucane są poza krawędź zsypu kraty do pojemnika.  
Za kratą na kanale głównym zamontowano zastawkę kanałową.  
Kraty mechaniczne posiadają obejście - kanał boczny prostokątny o szer. 600mm. Na 
kanale tym znajduje się miejsce po kracie ręcznej. Na kanale tym zamontowane są 2 
zastawki kanałowe odcinające dopływ ścieków. 
Oba kanały główny i boczny kierują ścieki do zbiornika ruchowego pomp. 

 
Zbiornik ruchowy pomp 
Podziemny, żelbetowy zbiornik ruchowy pomp stanowi bufor przez nadmiernym 
dopływem ścieków.  Poziom ścieków w zbiorniku stanowi podstawę do sterowania pracą 
pomp. Jego wymiary podstawie pomiarów określono:  

- w rzucie 12,20 x 2,80 m 
- głębokość 4,4 m 

Pojemność zbiornika  
- Pojemność całkowita zbiornika    - 150 m3. 
- Pojemność czynna maks. (do przelewu)   - 90 m3 
- Pojemność czynna podczas normalnej eksploatacji - 53 m3    

Zbiornik wyposażony jest w przelew awaryjny DN600mm   
Poziomy pracy pomp wynoszą: 

- minimum     - 0,45 m 
- max 1 ( start 1-wsza pompa) - 2,00 m 
- max 2 (start 2 -ga pompa)   - 2,50 m 
- alarmowy     - 2,65 m 
- wyłączenie  krat   - 2,75 m 
- przelew  do rzeki   - 3,10 m   

 
Pompy 
Pompy zainstalowane są w komorze suchej w hali pomp. 
Pompownia jest wyposażona w 4 zestawy pompowe pompy: 
• 3 szt. pomp do ścieków, poziomych Grundfos S1504H6A511, w zabudowie suchej, z 

wirnikiem jednokanałowym o parametrach: 
 
Hp= 67,4m 
Q=90 l/s 
n=1470 
P1= 56,2 kW 



Strona 6 z 30 
 

PW = 50 kW 
• 1szt. – pompa do ścieków zatapialna Flygt 3301.180-1610001 /454 

Q=80 l/s 
Hp=47 m 
P= 55kW  
n=1475 
 

Pompy pracują naprzemiennie w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku ruchowym 
pomp. 
 
Algorytm sterowania pracą pomp przewiduje pracę maksymalnie 3 pompami jednocześnie.  
Wydajność pompowni kształtuje się następująco: 
• Przy pracy 1 zespołem pompowym ok. Q~220-230 m3/h lub  

Q~260-290 m3/h (pompa Flygt) w zależności od rodzaju pompy i stopnia 
napełnienia zbiornika. 

• Przy pracy 2 zespołów pompowych ok. Q~370-410 m3/h 
Do układu tłocznego pompowni włączony jest rurociąg tłoczny DN150mm tłoczący ścieki i 
osady z ujęcia wody Straszyn.   
Wydajność największej pompowni tłoczącej ścieki do rurociągu DN150mm tj. pompowni 
odprowadzającej wody nadosadowe i osady z osadnika WOR w Straszynie wynosi ok. 100 
m3/h, przy niepracującej pompowni Straszyn.  Przy pracującej pompowni Straszyn jej 
wydajność spada o ok 8-10 m3/h. Pompownia ścieków sanitarnych pracuje sporadycznie i 
nie mają większego wpływu na pracę pompowni Straszyn.  
Praca pompowni osadów zwiększa opory liniowe w rurociągu tłocznym DN400 mm o ok. 
2-2,5m, powodując zmniejszenie wydajności pompowni Straszyn o ok. 30-40 m3/h.   
 
Zasilanie energetyczne pompowni  
Pompownia ścieków „Straszyn” zasilana jest z dwóch kierunków liniami napowietrznymi. 
Zmiana kierunku zasilania odbywa się „ręcznie”. 

• Podstawowe: Linia 15kV Nr 051737 – Elektrownia Straszyn 
• Rezerwowe: Linia 15kV Nr 0516710 – GPZ Rotmanka 

Układ pomiarowy (taryfa B23) oparty jest na układzie Arona (dwa przekładniki prądowe 
10A/5A). Rozdzielnia SN zasila dwa transformatory olejowe 15/0,4 400kVA 
Rozdzielnia niskiego napięcia 

W rozdzielni NN zainstalowano dwa pola zasilane z oddzielnych transformatorów: 
• Transformator 1 zasila pola 1.1 do pola 1.5  
• Transformator 2 zasila pola 2.5 do pola  2.1 

W polu 1.6 zainstalowano łącznik szyn. 
W polach 1.4 i 2.3 zamontowane są po dwa softstarty (firmy Danfoss) sterowane w dwóch 
fazach wraz ze stycznikami liniowymi. Te układy rozruchowe zasilają trzy pompy Grundfos 
o mocy 50kW. 
Jedna z pomp zasilana z pola 1.4 została wyłączona i zastąpiona pompą Flygt o mocy 55kW 
Pompa Flygt zasilana jest z falownika (ABB), który został zainstalowany w polu 2.3. 
Kilka pól rozdzielnicy nn nie jest wykorzystywanych. 
 

20. Rurociąg tłoczny z przepompowni ścieków w Straszynie  
Rurociąg tłoczny z przepompowni Straszyn odprowadza ścieki sanitarne do studzienki 
rozprężnej znajdującej się przy granicy z Gminą Miasta Gdańsk. Rurociąg ten pierwotnie 
wykonano z rur z żeliwa DN400 mm oraz na fragmentach ze stali Ø406,4x8 mm. W ramach 
budowy i przebudowy Obwodnicy Południowej oraz ul. Starogardzkiej przebudowano 
fragmenty tego rurociągu stosując rury Ø450mm. 
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W latach 2018 i 2019 Spółka Reknica wykonała renowację rurociągu tłocznego w ten 
sposób, że do istniejącego rurociągu wprowadzono tak zwany rękaw. 
Łączna długość rurociągu tłocznego wynosi 3217mb.   
Jego najniższy punkt, zgodnie z mapa informacyjną, znajduje się w rejonie studni 
przepływomierza i wynosi ok. 21,77 m npm. Najwyższy punkt rurociągu tłocznego 
znajduje się na 3217 mb jego długości na rzędnej dna 60.42 m npm. 
 
21. Bilans ilości ścieków – stan perspektywiczny  
Za perspektywę przyjęto rok 2030. 
Bilans ilości ścieków dla warunków docelowych przyjęto w oparciu o: 
• zadeklarowany przez firmę Reknica Sp. z o. o. wzrost, w ciągu 10 lat, ilości ścieków 

kierowanych do przepompowni w Straszynie, średnio dobowo o dodatkowe 1000 
m3/db. Średnia dobowa za rok 2017 wyniosła 1772m3/db.  
Q śr db=1772+1000=2772m3/db. 

•  obliczony na podstawie perspektywicznej ilości (na rok 2030) ilości zapotrzebowania 
wody dla miejscowości z gminy Pruszcz Gdańskich ciążących do przepompowni w 
Starszynie wyznaczonych w opracowaniu firmy Ekometria. Qśrdb =1396m3/db. 
Obliczenia przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej dokumentacji 
„perspektywiczna ilość zapotrzebowania wody dla miejscowości z gminy Pruszcz 
Gdański ciążących do przepompowni Straszyn wyznaczona w opracowaniu Ekometrii” 

Łączny dopływ do przepompowni w Straszynie w średniej dobie wyniesie: 4168m3/db 
 
21. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych i 
obejmującej w szczególności: 
a) sporządzenie map do celów projektowych; 
b) przeprowadzenie badań geologicznych i geotechnicznych gruntu; 
c) operaty wodno-prawne i pozwolenia wodno-prawne, jeśli będą wymagane, 
d) sporządzenie decyzji środowiskowej, jeśli będzie wymagana, 
e) projekt budowlany wielobranżowy, 
f) projekty wykonawcze w branżach odpowiednio do projektu budowlanego, 
g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólne i 

szczegółowe), 
i) przedmiary robót, 
j) kosztorys inwestorski, 
k) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 

pozwoleń, sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych 
przepisami szczególnymi, 

l) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, 
2) Warunki opracowania dokumentacji projektowej: 

a) Dokumentację należy opracować w zakresie wszystkich niezbędnych branż (w tym 
sanitarna, architektura, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, elektryczna wraz z 
automatyką, sterowaniem i przekazem danych). 

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu, 

c) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1186) wraz z przepisami 
wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 
ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129) oraz innych 
obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów 
pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

d) Edycja dokumentacji projektowej wymagana w formie papierowej i elektronicznej: 
• Wersja drukowana (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 

dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego 
wielokrotności) 
o Projekt budowlany – 6 szt., 
o Projekt wykonawczy – 6 szt., 
o Przedmiar robót – 2 szt., 
o Kosztorys inwestorski– 2 szt., 
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 szt. 

• Wersja elektroniczna – 2 płyty CD; 1 w wersji edytowalnej i 1 tylko do odczytu 
(opieczętowane skany); rysunki – format*.dwf, *.dwg i *.pdf, obrazy – format 
*.jpg lub *.pdf, tekst – format *.doc i *.pdf, arkusze kalkulacyjne i 
harmonogramy- format *.xls i *.pdf.  

e) Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca pozyska własnym 
kosztem i staraniem. W związku z powyższym Wykonawca w cenie oferty musi 
uwzględnić wszelkie opłaty za korzystanie z materiałów Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego. 

f) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 
projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz 
projektów wykonawczych przed ich odbiorem.  

22. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej 
wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, niezbędnych do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
1) Pozyskanie uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 
2) Obsługę geodezyjną, geologiczną w trakcie realizacji prac oraz poniesienie kosztów z 

tym związanych, 
23. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zamówienia do przeniesienia na 

Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania. 
24. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego 
przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej 
przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 
przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający 
zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do 
przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac 
będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych 
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość 
roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 
elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z 
przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca. 

25. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na dokumentację 
projektową, w okresie od daty odbioru dokumentacji do upływu okresu rękojmi na 
roboty zrealizowane na podstawie tej dokumentacji. 

26. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określone zostały we wzorze Umowy 
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stanowiącym Załącznik nr 7 do Zaproszenia. 
27. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 

zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich 
umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających 
się na przedmiot zamówienia na kwotę o wartości co najmniej równej złożonej w ofercie 
i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania zamówienia. 

28. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
1) 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
2) 71354000-4 – Usługi sporządzania map 
3) 71351910-5 – Usługi geologiczne 

 
§4 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków oraz informacje na temat zakresu wykluczenia w odniesieniu do 

podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu 
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który jest 
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania przetargowego, a Wykonawcą polegające w 
szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej i zawodowej  
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 
jedną dokumentację projektowo-kosztorysową wielobranżową obejmującą co 
najmniej jedna budowę, przebudowę lub modernizację przepompowni o łącznym 
dopływie w średniej dobie nie mniejszym niż 1050 m3/db. 

b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: 
• Projektant branży sanitarnej posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w 

projektowaniu, 
• Projektant branży elektrycznej posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie 

w projektowaniu, 
 

Dla poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien 
zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego 
właściwą jakość wykonanych prac. 
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Zamawiający dopuszcza powierzenie tej samej osobie pełnienia więcej niż jednej 
funkcji, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wszystkie wymagania przypisane tym 
funkcjom.  

 
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, do 

oferty należy załączyć: 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia; 
2) wykaz usług w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. a Zaproszenia, 

wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru na 
załączniku nr 4 do Zaproszenia 

3) wykaz osób, w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. b Zaproszenia, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 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 5 do Zaproszenia.  

5. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, należy złożyć 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zaproszenia. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 oraz nr 3 do Zaproszenia składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
firm podwykonawców. 
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11. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

12. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą 
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 16 Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
§5 

Termin realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego (kompletnego) Przedmiotu Umowy w 
terminie do dnia 30.06.2019 r.  
 

§6 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty 
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego 

kryterium: 
 

Kryterium: cena brutto – waga 100%  
2. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie 

następującego wzoru: 
 
                                               C min 
                                 X  =                       x  100 pkt. 
                                               C O 
gdzie: 
 
X – wartość punktowa ocenianego kryterium, 
C min – najniższa cena brutto ze złożonych ofert, 
Co – cena brutto ocenianej oferty; 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w ramach niniejszego kryterium. 
 

§7 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 
Straszyn (sekretariat-parter). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 15.01.2020 r. o godz. 10:00 
3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez ich otwierania. 
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.01.2020  r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
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2) cenę oferty. 
 

§8  
Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni. 
 

§9 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Kontakt do Zamawiającego: 
Nr faksu: (58) 682 88 28. 
Adres poczty elektronicznej: korespondencję w ramach niniejszego postępowania 
należy kierować bezpośrednio na adres: zamowienia@eksploatator.pl 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu 
lub poczty elektronicznej (pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie 
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w formie 
podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e załącznika do wiadomości), z zastrzeżeniem 
ust. 3 poniżej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 
poczty e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

 
§10 

Wymagania dotyczące wadium 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy). Wadium należy wnieść 
przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej z form wskazanych w art. 24 Regulaminu.   
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Eksploatator Sp. z o. o. nr 

konta Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim: 23 8335 0003 0118 1410 2000 
0001.  
Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu, zobowiązany jest do wpłacenia go 
odpowiednio wcześniej tak, aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Eksploatator  
Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Oryginał dokumentu należy 
złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. 

5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien zawierać w swojej treści zobowiązanie do 
bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w art. 25 ust. 5 i 6 
Regulaminu. 

6. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 
dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy na zasadach określonych w art. 25 
Regulaminu. 

 
 

mailto:zamowienia@eksploatator.pl
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§11  

Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w §4 Zaproszenia 

oraz ewentualne pełnomocnictwa. 
3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób 

uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez 

Wykonawcę lub osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub 
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do 
wykonania podwykonawcom. 

10. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na 
Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Na kopercie 
należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania 
„Przebudowa przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4”. 

Nie otwierać przed dniem 15.01.2020 r. godz. 10:15”. 
11. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie 
określonej w ust. 8 powyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę 
poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod 
warunkiem, że informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. 

13. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1010 ), co do których Wykonawca zastrzegł – nie 
później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być 
oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były 
spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

14. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

§12 
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zaproszeniu, 
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

2. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie 
wymagania Zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
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zamówienia, w tym w szczególności wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

4. Cechą charakterystyczną wynagrodzenia ryczałtowego wynikającą z art. 632 k.c. jest 
zakaz podwyższania ceny ryczałtowej niezależnie od rozmiaru czy kosztów prac, choćby 
były one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy. 

5. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena nie będzie podlegała waloryzacji.  

 
§13 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w 
sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10% całkowitej ceny oferty brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia 
umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem 
Wykonawcy w jednej lub w kilku  formach wskazanych w art. 40 ust. 1 Regulaminu. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na 
rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu 
Gdańskim o numerze: 23 8335 0003 0118 1410 2000 0001. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać 
następujące elementy:  
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 14 
dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy 
Wykonawca:  
a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy,  
b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

6. Zamawiający w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w 
ust. 5 powyżej, nie dopuszcza aby w jego treści znajdowały się sformułowania 
utrudniające lub uniemożliwiające skorzystanie z takiego zabezpieczenia, w 
szczególności Zamawiający nie dopuszcza użycia w sposób pośredni lub 
bezpośredni sformułowań dotyczących: 
1) przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku, w którym Zamawiający 

prowadzi rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na 
żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
majątkowych; 

2) notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych. 

7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 5 pkt. 5 lit. a) i b) 
powyżej przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym 
żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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10. Zamawiający pozostawi kwotę wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia na okres 
rękojmi za wady. Kwota powyższa zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§14 

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postepowania przetargowego 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 
7 do Zaproszenia. 

2. Zmiana postanowień Umowy dopuszczalna jest na zasadach określonych w art. 38 
Regulaminu, a także: 
1) W przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania 

zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmianie mogą ulec 
postanowienia umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, poprzez jego 
wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn, 

2) W przypadku zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy, a 
które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – w takim przypadku 
zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany 
przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do 
wprowadzonej zmiany prawa. 
 

§15 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 

25, 83-010 Rotmanka. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego na  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wielobranżowej dla zadania „Przebudowa przepompowni w m. Straszyn, gmina 
Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4”. 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy. 

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
 

§16 
Pozostałe informacje 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamówienie będzie 
polegało na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i będzie zgodne 
z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie 
zamówień uzupełniających do 25 % wartości zamówienia podstawowego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z o.o., zamieszczonego na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://eksploatator.pl/regulaminy/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eksploatator.pl/regulaminy/
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Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 

 
 
 

 
  

Formularz oferty 
na  

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania 
„Przebudowa przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4”. 
………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

nazwa firmy 
 

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

adres 
 
 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
Regon/NIP 

 
 

……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
telefon, faks, e-mail 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa 
przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4”: 
 
1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Zaproszeniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na 
następujących warunkach: 

 
Cena ryczałtowa brutto wykonania całości zamówienia ..................................... PLN, 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………....……………………) 

 
W tym: 

  
Wartość netto: ............................................................................ PLN,  
(słownie: …………………………………………………………………………....…………………………………) 

  
Podatek VAT ……… % - tj. w kwocie………………………….…..PLN, 
(słownie: …………………………………………………………………………....…………………………………) 

 
2. Jednocześnie oświadczam, że: 

1) udzielę gwarancji na okres 36 miesięcy, 
2) akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy, 
3) zapoznałem się i akceptuję w całości pozostałe warunki zawarte w Zaproszeniu, 
4) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty, 
5) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
3. Wadium wniesione w formie pieniądza, proszę o zwrot na rachunek bankowy nr: 

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

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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4. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2019r. , poz. 1010). 

5. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W 
przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie 
dotyczy”). 

6. Przewiduję/nie przewiduję1 powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w 
części ……………………………………………. . 

 
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, należy zakreślić „przewidujemy” oraz wskazać, która 
część zamówienia zostanie powierzona do wykonania dla podwykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 
 

 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa 
przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4” 
oświadczam co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w §4 Zaproszenia 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 
1.     

2.     

 
 
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.     

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 
do  
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego   

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania 
„Przebudowa przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4” 
oświadczam, że: 
 
Wykonawca nie jest powiązany w żaden sposób z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą 
polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

 
 
 
 
 
 
 

Wzór wykazu usług 
 

wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa 
przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4”." 
 
 
 

Lp. Rodzaj usługi Nazwa inwestycji Nazwa i adres 
odbiorcy 

Data wykonania  
(od – do)2 

1 

 
 
 
 
 
 
 

   

2 

 
 
 
 
 
 
 

   

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane powyżej usługi zostały 
wykonane należycie 
 
 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 Należy podać daty wykonanych usług, dzień,  miesiąc i rok rozpoczęcia  i zakończenia 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do Zaproszenia 
 
 

 
 

 
Wzór wykazu osób 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa 
przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4”. 
 
Oświadczam(y), że: 
niżej wymienione osoby będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

 

Lp. 

Imię i 
nazwisko/ 

numer 
uprawnień 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Wykształcenie i 
doświadczenie 

zawodowe 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania  

1   
co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w 
projektowaniu 

Projektant branży 
sanitarnej 

 
 

 
2 
 

  
co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w 
projektowaniu 

Projektant branży 
elektrycznej 

 
 

 
Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudni wystarczającą liczbę 
wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 
 
Jednocześnie oświadczam/y, że osoba/y wskazana/e powyżej w wykazie, posiadają 
wymagane uprawnienia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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 Załącznik nr 6 do Zaproszenia 
 
 

 
 
 
 
 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla zadania „Przebudowa 
przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4”. 
 
 

Działając w imieniu …………………………. zobowiązuję się do oddania do dyspozycji dla 
Wykonawcy ……………………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu 
swoich zasobów zgodnie z treścią Regulaminu, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

Jednocześnie wskazuję, iż: 

1. Sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów, wymienionych w zał. nr 5 do 

Zaproszenia, przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………..….………… 

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą będzie 

następujący:……………………………………………………………………………….………………..……………… 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będzie 

następujący:………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
Uwaga: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
musi być złożone do oferty w oryginale. 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    

 

 
 
 
 

(pieczęć Udostępniającego) 



 
 

                    

 

Załącznik nr 7 do Zaproszenia 
 

Wzór Umowy – Umowa nr…….. 
 
zawarta w dniu ..................... w Rotmance pomiędzy: 
 
Eksploatator Spółka z o. o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000228872, NIP 6040022502, o kapitale zakładowym w wysokości 88.569.500,00, 
wpłaconym w całości,  reprezentowaną przez: 
 
Marka Palusińskiego – Prezesa Zarządu 
 
a 
 
..........................................................................................................  
Zwanym dalej  “Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: 
 
..............................................................  -  .......................................... 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi na Zaproszenie do składania 
ofert z dnia 16.12.2019 r. (dalej „Zaproszenie”) w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień 
sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z o.o.” (wprowadzonym Uchwałą nr 10/2017 
Zarządu „Eksploatator” Sp. z o.o. z dnia 2 czerwca 2017r.), znak sprawy ZP/31/2019 Strony 
zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:  
„Przebudowa przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 
90/4”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania i forma przekazania Przedmiotu Umowy 
określony jest w § 3 Zaproszenia, stanowiącego integralną część niniejszej Umowy. 

3. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę, w ramach 
rękojmi i gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania 
pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, 
także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień 
i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy i zapłacie za 
jego wykonanie. 

4. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na 
pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie 
przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca 
drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

5. Nadzór autorski świadczony będzie na podstawie odrębnej Umowy. 
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt 
odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac 
składających się na Przedmiot Umowy i utrzymać ich ważność przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. Kserokopię odpowiednich umów ubezpieczenia 
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Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy. 

2. Poza tym, do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) przed rozpoczęciem prac projektowych, zapoznanie się z dokumentami będącymi w 

posiadaniu Zamawiającego oraz sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
zamówienia,  

2) na każdym etapie projektowania konsultacje z Zamawiającym, dotyczące istotnych 
elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji i eksploatacji inwestycji,  

3) przeprojektowanie wszelkiej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu) itp. jeżeli 
w wyniku uzgodnień zajdzie taka konieczność (koszt tych opracowań powinien być 
wliczony w cenę oferty), 

4) w okresie trzech lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej, 
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia takiej 
potrzeby przez Zamawiającego, 

5) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych 
tzn. bez podawania nazw ich producentów; jeżeli będzie to niemożliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy producenta materiału lub urządzenia, to Wykonawca 
w takim miejscu zobowiązany jest do dodania” lub równoważny" i stworzenia karty 
minimalnych parametrów jakim ma odpowiadać urządzenie/materiał równoważny.  

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania całości ani części Przedmiotu Umowy 
podmiotowi trzeciemu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 3 

Odbiór Przedmiotu Umowy 
1. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o gotowości 
przekazania Przedmiotu Umowy. 

2. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanych stosownych 
protokołów odbioru Przedmiotu Umowy, przy czym  odbiór nastąpi po opracowaniu 
dokumentacji. Podpisanie pierwszego protokołu nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu 
sporządzanej dokumentacji koniecznej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 
natomiast drugiego po sporządzeniu reszty dokumentacji (projekt wykonawczy, kosztorys 
inwestorski, specyfikacje, etc.) 

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w toku procedury odbiorowej wad Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Przekazanie dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy nastąpi w terminach określonych 
w § 4 poniżej. 

 
§ 4 

Termin realizacji Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego (kompletnego) Przedmiotu Umowy  w 

terminie do dnia 30.06.2020 r.  
2. Strony postanawiają, że termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w 

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy i na zasadach 
tam określonych.  

  
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich obowiązków i prac 

spoczywających na Wykonawcy i przewidzianych w Umowie, w tym za przeniesienie 
majątkowych praw autorskich i udzielenie upoważnień o których mowa w § 6 niniejszej 
Umowy, wynosi brutto ………………….. PLN (słownie złotych: …………………………), w tym 
wartość netto …………………..PLN, (słownie złotych: …………………..), plus podatek VAT w stawce 
23%, tj. ………………….. PLN, (słownie złotych: …………………..). 

2. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z 
realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji. 
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3. Płatność wynagrodzenia z wykonanie dokumentacji w odbywać się będzie w czterech 
częściach: 
1) I część w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po uzyskaniu 

przez Wykonawcę map do celów projektowych; 
2) II część w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po 

uzgodnieniu projektu z Zamawiającym; 
3) III część w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po złożeniu 

wniosku o pozwolenie na budowę; 
4) IV część w wysokości 30% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 powyżej, po uzyskaniu 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 
4. Płatność wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu 

stosownego protokołu odbioru, przy czym podstawą wystawienia faktury dla płatności, o 
której mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej będzie protokół odbioru wraz z potwierdzeniem złożenia 
wniosku o pozwolenie na budowę.  

5. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury wraz z podpisanym przez Strony stosownym protokołem odbioru. Należności 
Wykonawcy płatne będą w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu  
i doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego 
przedstawiciela. 

7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

 
§ 6 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa stanowić będzie oryginalny utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1231) – dalej jako „Ustawa o prawie autorskim”, przysługiwać mu będą do 
niej na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe jak i prawa osobiste, w 
tym prawa do korzystania z Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy 
oraz dysponowania nimi, nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu 
korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz 
że prawa te są wolne od roszczeń osób trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w Przedmiot  Umowy, 
o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą 
prawa autorskie wspólnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego 
decydować będzie fakt wykorzystania jego uwag (wytycznych) na którymkolwiek etapie 
prac, o których mowa w § 1 Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego 
paragrafu będą mieć odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w ww. 
Przedmiocie Umowy Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą przyjęcia Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 
niniejszej Umowy, Zamawiający w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, 
nabywa własność nośników, wyłączne prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 
prawami do Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, na pełen czas 
trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia 
niniejszej Umowy polach eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 Ustawy o 
prawie autorskim, a także:  
a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Przedmiotu Umowy, o których 

mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, bez konieczności 
uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 
w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzenie do 
pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach w 
jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie, 

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Przedmiotu Umowy, 
o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, na 
wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 
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c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację 
naziemną oraz za pośrednictwem satelity, 

d) wprowadzania Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i 
poszczególnych ich elementów, do obrotu, najmu lub użyczenia Projektu budowlanego lub 
jego fragmentów, zarówno pod tytułem darmym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter 
użytku, 

e) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 
1 niniejszej Umowy lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez 
wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w 
sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach 
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie, 

f) wykorzystanie Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i 
poszczególnych ich fragmentów, dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 
Zamawiającego, 

g) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający 
będzie chciał wykorzystać, Wykonawca bezzwłocznie i nieodwołalnie zobowiązuje się, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego, przenieść 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami 
do Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich 
fragmentów, na tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek 
ograniczeń.  

4. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 3 lit. g) niniejszego paragrafu powyżej, 
wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie, na podstawie, którego Przedmiotu Umowy, o 
których mowa w § 1 niniejszej Umowy zostały wykonane, w całości zaspokaja wszelkie 
roszczenia Wykonawcy, także co do przyszłych pól eksploatacji. 

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej nie wyrażenia w terminie wskazanym w ust. 3 
lit. g) niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 pkt. 1 
niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu przeniesienia praw 
autorskich, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez właściwy 
sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia 
odszkodowania w pełnym zakresie.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z 
tytułu szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez 
Wykonawcę niniejszej Umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób 
trzecich lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianej w 
szczególności, jako szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, a w szczególności w razie 
skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie 
naruszenia praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej. 

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej 
praw do Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni 
Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 
udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 
postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 
Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze 
dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia 
poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

8. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego na zasadzie wyłączności i w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej Umowie, oraz bez konieczności uzyskiwania 
odrębnej zgody Wykonawcy, do wykonywania całości niemajątkowych autorskich praw 
osobistych i zależnych do Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do należytego 
korzystana z niej zgodnie z jej celem, w tym w szczególności, Strony zgodnie postanawiają, iż 
Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo: dokonywania wszelkich opracowań 
i zmian Przedmiotu Umowy, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania, 
łączenie z innymi dziełami tego typu oraz komponowania i wykorzystywania ich części w 
dowolny sposób, oznaczania w sposób ustalony wyłącznie przez Zamawiającego, oraz 
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nadzoru nad sposobem korzystania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw 
autorskich przez osoby trzecie.  

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający, w wypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, 
o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
obciąży Wykonawcę za niewykonanie w terminie tej części zamówienia, karą umowną 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień zwłoki.  

3. Za nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad stwierdzonych w Przedmiocie niniejszej 
Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. Zamawiający ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich 
łącznym wymiarze, przy czym suma kar umownych wynikających z ust. 2 do 3 nie może 
przekraczać 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności wskazanej w ust. 2-4 powyżej tylko jeśli 
udowodni, że zwłoka lub brak zgody nie powstały z jego winy, ani z winy jego 
Podwykonawców lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, a opóźnieniu temu nie 
mógł zapobiec. 

 
§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, co stanowi kwotę 
………………….. zł (słownie złotych: …………………..) w jednej z form przewidzianych w art. 40 
Regulaminu, tj. ………………….. 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl  
§ 4 ust. 5 powyżej w związku z § 9 niniejszej Umowy Wykonawca – przed podpisaniem 
aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania – zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest 
to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione  
w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie 
zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego Przedmiotu Umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w 
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od daty odbioru końcowego.  

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 87 Regulaminu. Zmiana formy zabezpieczenia 
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  
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§ 9 
Zmiany Umowy 

Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych podprogowych 
w Eksploatator Sp. z o. o. 
 

§ 10 
Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Przedmiotu 
niniejszej Umowy, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 
określonym w § 4, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy 
odstąpić, jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego do wykonania Przedmiotu Umowy 
określonego w § 1 niniejszej Umowy oraz – niezależnie od innych roszczeń przewidzianych 
niniejszą Umową - żądać zapłaty kar umownych, o których mowa § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot niniejszej Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić oraz – niezależnie od innych roszczeń przewidzianych niniejszą 
Umową - żądać zapłaty kar umownych, o których mowa w par. 7 ust. 1 niniejszej Umowy.. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
uzasadnionego wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części 
Umowy. 

 
§ 11 

Gwarancja i rękojmia 
1. Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonane i odebrane opracowania projektowe wskazane 

w § 1 ust. 1 powyżej będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi 36 miesięcy od daty 
odbioru. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości odrębnie dla każdej z wykonanych części dokumentacji 
projektowej wymienionych w § 1 ust. 1 powyżej, w okresie od daty odbioru dokumentacji do 
upływu okresu rękojmi na roboty zrealizowane na podstawie tej dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie okresu 
gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. 

5. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może 
odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

7. W przypadku nieusunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 

 
§ 12 

Poufność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w 
szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób 
naruszający jego dobre imię, renomę lub inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 



Strona 30 z 30 
 

§ 13 
Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Zamawiający w zakresie nadzoru nad realizacją niemniejszej Umowy jest: 
………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie nadzoru nad realizacją niemniejszej Umowy jest: 
………………. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone 

przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Umowa podlega prawu polskiemu. 
3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
4. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie do składania ofert wraz załącznikami i Oferta 

Wykonawcy. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 
 
  Zamawiający       Wykonawca 
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