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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „siwz”) o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą Prawo 
zamówień publicznych”) na usługę wykonania studium wykonalności dla projektu „Budowa 
obwodnicy południowej w Radomiu”. 

 
I. Zamawiający: 

Gmina Miasta Radomia 
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
 
REGON: 670223451     NIP: 796-281-75-29 

Prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  Martyna Rzońca-Stępień, 
 tel.(0-48)     36-20-282,  
 tel/fax.(0-48)  36-20-289, 36-20-282 
 e-mail: bzp@umradom.pl 

 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  

1. bzp@umradom.pl (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 

2. http://www.bip.radom.pl   (adres strony internetowej, na której umieszczane są 
dokumenty dotyczące niniejszego przetargu) 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III. Przedmiot zamówienia (CPV: 71.35.40.00-4) 

Przedmiotem usługi jest wykonanie studium wykonalności dla projektu planowanego do złożenia w 
ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa (projekty kluczowe) Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Budowa obwodnicy południowej w 
Radomiu” o wartości ok. 123 550 000 zł, w tym wartość dofinansowania w ramach EFRR – 
41 225 000 zł (wartości zawarte w pre-umowie). Przedmiotowa obwodnica podzielona została na 
5 etapów, w związku z czym projekt  składać się będzie z 5 oddzielnych dokumentacji technicznych 
i kosztorysowych dla każdego z etapów. 

   
Studium wykonalności powinno zostać przygotowane zgodnie z niżej wyszczególnionymi 
przepisami prawa i wytycznymi: 

1. Zasadami sporządzenia studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiające przepisy  ogólne 
dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) 1260/1999. 

3. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 w sprawie EFRR,  uchylające 
rozporządzenie (WE) 1783/1999. 

4. Przewodnika do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Fundusz Strukturalny – 
EFRR, Fundusz Spójności i ISPA). 

5. Wytycznych dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Dokument 
roboczy nr 4, sierpień 2006. Opracowany przez KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, DYREKCJĘ GENERALNĄ ds. 
POLITYKI REGIONALNEJ. 

6. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód, Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 19 wrzesień 2007. 

7. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Dokument zaakceptowany 
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decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia – MRR maj 2007. 

8. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 
 
Studium powinno zawierać m. in. takie elementy jak: 
a/ Charakterystyka projektu, 
b/ Uzasadnienie projektu, 
c/ Cele projektu, 
d/ Analiza alternatywnych rozwiązań, 
e/ Harmonogram realizacji projektu, 
f/ Analiza źródeł finansowania projektu oraz informacja o źródłach   finansowania projektu po 

zakończeniu realizacji, 
g/ Analiza finansowa, analiza ekonomiczna,  
h/Analiza wrażliwości i ryzyka. 
i/ Inne wymagania wytycznych RPOWM 
 
„Budowa obwodnicy południowej" - opis przedsięwzięcia 
 
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 
 
Przedmiotowe zadanie to drogowa inwestycja liniowa długości 11,4 km (w tym na odcinku 4,75 km 

o czterech pasach ruchu) przebiegająca na kierunku wschód-zachód w południowej części 
Radomia i północno-zachodniej części gminy Kowala. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe 
(zabudowa jednorodzinna - os. Godów i wielorodzinna - os. Ustronie i Południe), zabudowa 
przemysłowa (rejon Potkanowa), tereny leśne (rejon Kosowa) oraz nieużytki. Przebiegać będzie 
na kierunku płn.-płd. i połączy ulicę Grzecznarowskiego z drogą krajową nr 7. Jest to realizacja 
inwestycji o charakterze ponadlokalnym spinającej zachodnie, południowe i wschodnie tereny 
miasta. Planowana od wielu lat w tej przestrzeni i o danych parametrach droga, to wyjście 
naprzeciw stale rosnącej potrzebie przemieszczeń z południowych do pozostałych dzielnic 
miasta. Jest również działaniem docelowo kształtującym lokalny układ komunikacyjny a 
ostatecznie rozstrzygając podział funkcyjny terenu otwierającym szersze niż w chwili obecnej 
możliwości inwestycji-rozwoju, co daje szansę tworzenia nowej jakości i estetyki otoczenia. Jest 
także początkiem realizacji planu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej warunkującej 
prawidłowe funkcjonowanie i szybki rozwój gospodarczy całego miasta. W większości będzie 
trasa przebiegać będzie nowym śladem jedynie w ciągu ulicy Armii Krajowej jej budowa będzie 
polegać na poszerzeniu i przebudowie istniejącej ulicy. 

 
Lokalizację inwestycji opisano pięcioma odcinkami: 
 
1.1 Odcinek od AL J. Grzecznarowskiego do ul. Witkacego 
 
Obwodnica południowa wpisana jest we wschodni odcinek ul. Grzecznarowskiego. Wyłącza się 

płynnie zachowując przekrój 2x2. Skrzyżowanie zaprojektowano jako skanalizowane ze 
sterowaniem sygnalizacją świetlną W obrębie skrzyżowania organizuje się ciągi rowerowe, a 
istniejące ciągi piesze ulegają przebudowie. Nowe chodniki projektowane są wzdłuż wlotu 
obwodnicy. 

Na połączeniu z ul. Wyścigową zaprojektowano lokalny węzeł typu karo. Dołem poprowadzono 
jezdnie obwodnicy południowej, górą ul. Wyścigowa. Od strony północnej węzła zaprojektowano 
jednokierunkowe łącznice: wjazdową i wyjazdową. Od strony południowej do węzła dochodzą 
dwukierunkowe ulice lokalne: istniejąca Armii Krajowej i nowoprojektowana łącząca ulice: 
Witkacego, Grzebieniową i w węźle Wyścigowa. Niezmiennym przekrojem 2x2 obwodnica 
„biegnie" w kierunku południowym. Połączenie z ul. Witkacego zapewnia jednokierunkowa 
łącznica zjazdowa. Wzdłuż całej trasy organizuje się ciągi rowerowe, a lokalnie istniejące ciągi 
piesze ulegają przebudowie. Nowe chodniki projektowane są wzdłuż ulic lokalnych. 

Pełny zakres przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej wynikający z konieczności usunięcia 
zaistniałych kolizji i budowy nowej dla potrzeb funkcjonowania drogi, oparty na podstawie 
warunków technicznych gestorów sieci, nie został w chwili obecnej określony. Pewnym 
zadaniem jest korekta istniejącej kanalizacji deszczowej i budowa nowych urządzeń 
odprowadzenia wód opadowych. Korekty wymaga również instalacja oświetleniowa. Na 
skrzyżowaniu z ul. Grzecznarowskiego zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna. 

Równolegle do obwodnicy projektowany jest nowy wodociąg o średnicy 300mm, który wyposażony 
zostanie w pełne uzbrojenie komunalne. W chwili obecnej brak jest stanowiska, co do zasadności 
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i ewentualnych parametrów oświetlenia trasy głównej obwodnicy, oświetlenie wybudowane 
będzie na pewno w rejonie węzłów i wzdłuż odcinków ulic lokalnych. 

 
1.2. Odcinek od ul. Witkacego do terenów PKP 
 
W nawiązaniu do założonej klasy drogi kontynuuje się przekrój 2x2 (dwie jezdnie z dwoma pasami 

ruchu) oraz dostępność tylko poprzez węzły. Na trasie obwodnicy zaprojektowano dwa węzły: na 
skrzyżowaniu z projektowanym przedłużeniem ul. Młodzianowskiej oraz w rejonie skrzyżowania 
Wiejska-Godowska. Węzeł pierwszy jest klasycznym karo: cztery, jednokierunkowe łącznice 
wjazdowo/zjazdowe z obwodnicy prowadzonej bezkolizyjnie, w poziomie przedłużenia ul. 
Młodzianowskiej układ kolizyjnych skrzyżowań. Analiza wysokościowa zakłada poprowadzenie 
obwodnicy na wiadukcie nad przedłużeniem ul. Młodzianowskiej. Przedłużenie ul. 
Młodzianowskiej poprowadzono po terenie. 

Węzeł drugi na połączeniu z ulicami: Wiejską i Godowską jest odmianą wersji karo. Cztery kolizyjne 
skrzyżowania obsługują relacje pomiędzy łącznicami a ulicami lokalnymi. Bezkolizyjnie 
poprowadzono obwodnicę. Łącznie węzeł liczy 6 wlotów. Jezdnie obwodnicy poprowadzone są 
1÷3m poniżej p.t. 

W obrębie projektowanych węzłów wytyczone są ciągi piesze, a dodatkowo wzdłuż obwodnicy ciągi 
rowerowe. Przy ulicy Witkacego, gdzie obwodnica przecina istniejący ciąg pieszy 
zaprojektowano kładkę dla pieszych i rowerzystów. Przy poprowadzeniu niwelety obwodnicy ok. 
2m poniżej pt, uzyskuje się poprawną kompozycję przestrzenno-wysokościową. 

Dla odprowadzenia wód opadowych ze zlewni drogowej projektuje się system mieszany. Wody z 
odcinka Witkacego-węzeł na połączeniu z proj. przedłużeniem ul. Młodzianowskiej odprowadzane 
będą kanałem w kierunku Potoku Południowego. Na dalszym odcinku niweleta zaprojektowana 
jest ze spadkiem 1÷1,5% w kierunku terenów PKP. Alternatywą dla kanału są tu rowy otwarte. 
Odbiornikiem wód jest projektowany zbiornik wodny regulujący stosunki wodne. W ramach jego 
budowy przywrócony zostanie pierwotny ślad Potoku Południowego. Wody ze zbiornika 
kierowane będą nowym przepustem pod nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do Parku 
Południe. 

Wraz z budową nowych odcinków dróg przebudowie ulegnie kolidująca infrastruktura techniczna, 
występująca w obrębie istniejących skrzyżowań: Witkacego-Armii Ludowej, Wiejska-Godowska. 
Problem dotyczy kanalizacji teletechnicznej, sanitarnej i deszczowej, przewodów 
wodociągowych, gazowych i energetycznych. Infrastruktura teletechniczna, wodociągowa, 
gazowa i energetyczna przełożona zostanie po trasach niekolizyjnych. Z uwagi na obniżoną w 
stosunku do terenu niweletę obwodnicy, funkcjonujące w ul. Wiejskiej kanały ks200 i kd400 
zostaną przebudowane w taki sposób, by zachować grawitacyjny sposób odprowadzania 
ścieków. 

 
1.3. odc. od terenów PKP do ul. Wierzbickiej i Potkanowskiej w Radomiu 
 
Istniejący na Potoku Malczewskim most kolejowy zaadaptowany będzie jako wiadukt - takie 

rozwiązanie przyjęto po analizach: konfiguracji terenu, historycznego przebiegu potoku i metod 
budowy mostów na przełomie XIX i XX w. Wykazały one, że obecne koryto potoku nie jest jego 
naturalnym, bieg cieku został zmieniony przez projektantów linii kolejowej Dęblin-Skarżysko 
Kam. Obecne techniki budowlane umożliwiają przywrócenie naturalnego koryta: pod nasypem 
kolejowym zaprojektowano przebicie, w którym wzdłuż cieku wodnego wytyczony będzie ciąg 
pieszo-rowerowy i przejście dla zwierząt. 

W rejonie wiaduktu, na połączeniu z projektowaną trasą NS zlokalizowano pierwszy węzeł. Jest to 
odmiana węzła typu „trąbka" - brak bezpośredniej łącznicy na relacji obwodnica płd. (z kierunku 
wsch.) - trasa NS, zaprojektowano zjazd i wjazd na obwodnicę z drogi lokalnej (ul. Sycyńska). 
400m długości odcinek NS o przekroju 1x2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu) poprowadzony 
od przedłużenia ul. Czarnoleskiej, gdzie zlokalizowano skrzyżowanie typu zwykłego, w obrębie 
węzła przechodzi naturalnie nad obwodnicą południową. Na dalszym fragmencie droga 
poprowadzona jest w wykopie 4÷6m poniżej p.t. Zaniżenie trasy ma kontynuację na 
skrzyżowaniu z linią kolejową Radom-Tomaszów Maź. (przebicie bezkolizyjne projektowane jest 
w porozumieniu z gminą Kowala jako nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-
Starachowice). Przy skrzyżowaniu z linią kolejową zaprojektowano drugi węzeł - także typu 
„trąbka". Poprowadzona „po terenie" obwodnica płd. bezkolizyjnie „biegnie" w kierunku 
zachodnim, nie projektuje się połączenia z ul. Wierzbicką. Na odcinku do skrzyżowań z ulicami: 
Warsztatową i Potkanowską droga ma przekrój 1x2. 
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W zakresie niniejszego zadania zarezerwowano teren dla obsługi komunikacyjnej przyszłych 
przystanków kolejowych. Koncepcja zakłada obsługę od ul. Sycyńskiej bezkolizyjnie w stosunku 
do obwodnicy południowej i bez dostępności do niej. 

Szlak trasy położony w wykopie przechodzącym przed węzłem Sycyńska-PKP-NS w nasyp, może być 
odwodniony powierzchniowo tworząc łączny element ukształtowania terenu. Konfiguracja 
terenu przeciętego wykopami w różnym poziomie (łącznica) w połączeniu z projektem zieleni 
aktywnie wpływa na przeciwdziałanie rozchodzeniu się hałasu. Proponowane odwodnienie 
powierzchniowe jest również systemem samoczyszczącym wody opadowe i w całości zasilające 
Potok Malczewski oraz zastoiskowe jeziorka w Parku Południowym. 

Odcinek Wierzbicką - Warsztatowa odwodniony zostanie poprzez system istniejącego kanału 
deszczowego Ø800 leżącego na północ od trasy równolegle do ul. Potokowej. 

Wraz z budową nowych odcinków dróg przebudowie ulegnie kolidująca infrastruktura techniczna. 
Wzdłuż odcinka trasy NS występuje kolizja z napowietrzną siecią SN, w rejonie zespołu garaży 
usytuowanych przy ul. Sycyńskiej obwodnica koliduje z podziemnymi przewodami NN i WN. W 
obrębie projektowanych skrzyżowań z ul. Warsztatową i ul. Potkanowską zabezpieczyć należy 
sieć ciepłowniczą, do przełożenia po trasach niekolidujących zakwalifikowano przewody 
energetyczne WN i NN oraz wodociągowe i teletechniczne. Do nowej geometrii będzie 
dostosowana istniejąca kanalizacja deszczowa z systemem wpustów. Od podstaw wybudowana 
będzie instalacja oświetleniowa. 

 
1.4. odc. od ul. Potkanowskiei do ul. Stalowej w Radomiu 
 
Łączna długość zadania wynosi 1600m ze zmienną szerokością linii rozgraniczenia w granicach 

33÷56m. W obrębie projektowanych skrzyżowań ulic potrzeby terenowe określone zostały 
indywidualnie. Założony przekrój poprzeczny 1/2, z dodatkowym pasem środkowym pełniącym 
funkcję pasa dzielącego bądź wyłączeniowego, jest kontynuowany podobnie jak adaptacja 
równolegle istniejącej starej jezdni jako drogi lokalnej. Projektuje się bezpośredni dostęp dla 
firm: MNI telekom, Komandor i terenów ogródków działkowych. W miejscu styku obecnego śladu 
ul. Żelaznej i projektowanej obwodnicy lokalizowane jest skrzyżowanie skanalizowane 
zapewniające połączenie z drogą lokalną. Na dalszym odcinku do skrzyżowania z ul. Stalową 
obwodnica biegnie w przestrzeni istniejącej ul. Żelaznej. Ma połączenia z ul. Tokarską, projektuje 
się także obsługę terenów leżących po północnej stronie trasy, skrzyżowania: z ul. Tokarską i 
drogą lokalną docelowo będą cztero wylotowe. Wzdłuż trasy projektowane są ciągi piesze i 
rowerowe. 

Odprowadzenie wód opadowych z obecnie funkcjonujących ulic: Żelaznej i Stalowej realizowane 
jest poprzez system mieszany: rowy otwarte i kanały. Należy jednak zaznaczyć, że ich stan 
techniczny jest zły i wątpliwym jest jego adaptacja dla potrzeb projektowanej obwodnicy. 
Wynika z tego konieczność budowy nowy odcinków kanalizacji i urządzeń otwartych (jeśli takie 
rozwiązanie na niniejszym etapie będzie uzasadnione). 

Budowa jezdni obwodnicy koliduje z istniejącą infrastrukturą. Do przebudowy po trasach 
niekolidujących zakwalifikowano: odcinki napowietrznej i podziemnej sieci NN i oświetleniowej, 
przewodów eWN, wodociągowych, kanalizacji teletechnicznej. Zabezpieczyć należy sieć 
ciepłowniczą leżącą poprzecznie do obwodnicy. Od nowa wybudować należy oświetlenie trasy 
głównej, zakres robót przy oświetleniu ulic lokalnych określony zostanie na etapie prac 
projektowych. 

Szczegółowy zakres przebudowy istniejącej i budowy nowej infrastruktury określą warunki 
techniczne dysponentów sieci. 

 
1.5. odcinek od ul. Stalowej w Radomiu do drogi krajowej nr 7 na terenie gminy Kowala 
 
Długość zadania wynosi 3400m ze zmienną szerokością linii rozgraniczenia w granicach 26-K32m. 

W obrębie projektowanych skrzyżowań i węzłów potrzeby terenowe określone zostały 
indywidualnie. Na całym odcinku droga ma przekrój 1/2. W obrębie skrzyżowania z drogą 
powiatową Radom-Kowala i lokalnego węzła na połączeniu z drogą gminną wydzielono 
dodatkowe pasy dla relacji skrętnych. Połączenie z drogą krajową nr 7 zaprojektowano także w 
formie węzła: trójwlotowy, bezkolizyjny, bez relacji w lewo z dk nr 7 dla jadących od strony 
Radomia. Dla poprawy obsługi terenów wsi Błonie i Augustów, w ciągu ich dróg głównych 
projektuje się „przebicie" pod istniejącym nasypem drogowym. Nie projektuje się dostępności 
indywidualnej do obwodnicy. Dla obsługi terenów zlokalizowanych przy ul. Fundowicza 
zaprojektowano dwie drogi lokalne: po północnej i południowej stronie obwodnicy. Pierwsza o dł. 
ok. 230m zapewnia zachodnim posesjom połączenie z ul. Stalową, druga dł. ok. 400m obsługuje 
działki po stronie wschodniej. 



BZP.MRS.341-311/10 

- 5 - 

Dla odprowadzenia wód opadowych ze zlewni drogowej przewiduje się system rowów otwartych, 
nie wyklucza się kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Fundowicza (gmina Radom). 

Na terenie gminy Radom projektowana obwodnica koliduje z sieciami: teletechniczną i 
energetyczną NN (w tym napowietrzną). Do przebudowy będą indywidualne przyłącza ks. 
Wyburzeniu ulegnie jeden obiekt mieszkalny. 

W ramach inwestycji drogowej w rejonie ul. Fundowicza pojawią się dodatkowe media: sieć 
wodociągowa, odcinki kanalizacji sanitarnej. Bliskie sąsiedztwo zabudowy indywidualnej 
wymusza zastosowanie elementów ochronnych: na dł. ok. 270m w pasie pomiędzy jezdniami 
obwodnicy i drogi lokalnej projektuje się ekran o wysokich parametrach dźwiękochłonnych i 
walorach estetycznych (faktura i barwa elementów konstrukcyjnych, zieleń pnąca). Będzie on 
elementem łagodzącym skutki ingerencji drogi w przestrzeń mieszkaniową poprzez wizualne 
oddzielenie trasy głównej i „przyjazny" wygląd. 

Na odcinku bezpośrednio przyległym do terenów kolejowych występuje kolizja z napowietrzną 
siecią SN. Szerokość projektowanego pasa drogowego jest wystarczająca na ewentualne 
przesunięcie słupów. 

W rejonie skrzyżowania w Kosowie do przebudowy będzie napowietrzna linia eNN, zabezpieczyć 
należy linię teletechniczną. Występują zbliżenia do słupów sieci SN i WN. W pobliżu zbiornika 
wodnego, 500m na zachód od ww. skrzyżowania, na istniejącym rowie zaprojektowany będzie 
przepust. 

Na terenach projektowanego połączenia z droga krajową nr 7 kolizyjne są przebiegi sieci 
teletechnicznej i energetycznej. 

Zamiejscowy charakter drogi uzasadnia brak oświetlenia, jednak nie wykluczone, że analiza 
potwierdzi zasadność montażu instalacji w punktach węzłowych. 

 
 
Zamawiający nie posiada w chwili obecnej kompletu dokumentacji dot. realizacji przedmiotowej 
inwestycji, tj.  dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednakże zobowiązuje się do udostępnienia 
wyłonionemu wykonawcy studium wykonalności pełnej dokumentacji dla etapów I-V przedmiotowej 
inwestycji, najpóźniej w dniu podpisania umowy na przedmiotowe zamówienie. 
 
Informacje dodatkowe: 

− W przypadku wystąpienia sytuacji takich jak: siła wyższa lub konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń bądź decyzji związanych z czynnościami i zadaniami wykonywanymi 
przez Urząd Miejski w Radomiu, które uniemożliwią Wykonawcy realizację prac objętych 
warunkami umowy, dopuszcza się możliwość zmiany umowy w kwestii przedłużenia terminu 
wykonania prac. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych 
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

VI. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

VIII. Termin realizacji zamówienia:  od daty podpisania umowy do 16.06.2010r. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
2.1. W ramach posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówień, polegających na należytym i nie budzącym 
zastrzeżeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości min. 15 
mln zł każde, w tym co najmniej jednego dotyczącego projektu inwestycyjnego drogowego, które 
ubiegały się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
sporządzony wg załącznika nr 2. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że 
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opracowania te (studia wykonalności) zostały wykonane należycie, np. referencje 
zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub protokoły odbioru - złożone 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655 z 
późn.zm.). 

XI. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.1 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych.  

2. Zamawiający uzna za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt IX.2 wykazanie, że Wykonawca 
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówienia, polegające na należytym i 
nie budzącym zastrzeżeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych o 
wartości min. 15 mln zł każde, w tym co najmniej jednego dotyczącego projektu inwestycyjnego 
drogowego,  które ubiegały się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.2 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych oraz dokumentu wymienionego w pkt XII.1.2. 

3. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.3 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE 
SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - 
na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów 
wymienionych w pkt XII.1.2. i XII.1.3. 

4. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.4 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak  
w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XII. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
1. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu: 
1. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – 

na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych – w formie 
załącznika nr 1; 

1. 2.  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówień, 
polegających na należytym i nie budzącym zastrzeżeń opracowaniu studium wykonalności 
dla projektów inwestycyjnych o wartości min. 15 mln zł każde, w tym co najmniej jednego 
dotyczącego projektu inwestycyjnego drogowego, które ubiegały się o dofinansowanie ze 
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środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, sporządzony wg załącznika nr 2. 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że opracowania te (studia 
wykonalności) zostały wykonane należycie, np. referencje zamawiających, na rzecz których 
zamówienia zostały wykonane lub protokoły odbioru - złożone w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – w formie 
załącznika nr 2; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, 
na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, przedłożenia: 

2. 1. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych  
– w formie załącznika nr 3;  

2. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 
Pzp - w formie załącznika nr 4 (w przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za 
wystarczające złożenie oświadczenia, o którym mowa w  punkcie XII.2.1); 

2. 3. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – na druku, którego wzór został dołączony 
do materiałów przetargowych- w formie załącznika nr 5; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym  
w pkt XII.2.1., XII.2.2. oraz XII.2.3. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

4. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 
4. 1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 

wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie załącznika nr 6; 
4. 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
– w formie załącznika nr 7; 

4. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonaniu zamówienia – w formie załącznika nr 8.  

 
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczące tych podmiotów są wówczas 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów 
1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod 

adresem: http://www.bip.radm.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 
2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, 
faks lub droga elektroniczna. 
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3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną  
(z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).    

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 
90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści 
oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swej skuteczności powinny 
przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone w formie 
pisemnej. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na 
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ, protestów oraz 
rozstrzygnięć będzie zamieszczana na stronie http://www.bip.radom.pl. 

XIV. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona  
w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na 
formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach przetargowych.  

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 

5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie XII, muszą być 
podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy  
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy 
przez osoby do tego upełnomocnione. 
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7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej 
z niniejszą SIWZ.  

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy  
i adresu wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

12. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada  
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem 
zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli 
do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w 
formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego 
prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii. 

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty. 

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

14. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie. 

14. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne 
pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie 
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 
26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

UWAGA:  

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 
pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich 
musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy). 

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie  
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający 
odrzuci.  

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne 
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uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. 
Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek  
z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy 
wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców. 

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą 
muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa  
i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, 
aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli 
zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

− zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

− określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki 
cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do 
oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich 
wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę 
umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o 
którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy 
spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) 
lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

8) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi 
odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w związku z czym powinien złożyć 
samodzielnie załączniki nr 3, 4, 5  wymienione w pkt XII niniejszej specyfikacji. 

14. 3. Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne 
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. 4. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania 
ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania 
ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. 2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 

15. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.1. niniejszej SIWZ 
nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego 
wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty. 

15. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. 

XVII. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  

w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 04.05.2010r. do godz. 0930. 
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2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usługę wykonania studium wykonalności dla projektu „Budowa 
obwodnicy południowej w Radomiu” (BZP.MRS.341-311/10)” oraz „Nie otwierać 

przed 04.05.2010r. godz. 1000” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-600 Radom oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  

w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 04.05.2010r. o godz. 1000. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający 
sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz 
poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 

XIX. Sposób obliczenia ceny 
1. Cenę ofertową stanowi łączne wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT), jakie będzie 

przysługiwało wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
2. W ofercie należy wpisać wartość brutto, tj. cenę oferty zawierającą podatek VAT. 
3. Wartość brutto stanowiąca cenę oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie 
z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług – (Dz. U. Nr 95 poz. 798). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów  
i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca  
w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt XXI. 
7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową niepodlegającą 

zmianom. 
8. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena 

powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(PLN). 

XXI. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 
1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium 
najniższej ceny (100%-maksymalnie 100 punktów). 

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych 
przy zastosowaniu następującego wzoru:    

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

gdzie:  C – ilość punktów, 
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Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 
Cb – cena badanej oferty. 

 
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 
5. Zamawiający udzieli  zamówienia  temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.  
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany jej w treści. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 
− oczywiste omyłki pisarskie, 
− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się  
w szczególności do następujących zasad - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada 
cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną 
słownie. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

XXIII. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 
ust.1, oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XXIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne,  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.  

3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 
jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
XXII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców 

W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale 
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia 
powierzy podwykonawcom. 

XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie żądał w niniejszym postępowaniu od wykonawcy, należytego 
zabezpieczenia umowy. 

XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ. 

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom i innemu 
podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ – przed upływem terminu składani 
ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:  
1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy- do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie 
opisanym w art. 180 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz 

2. poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej. 

Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów; 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z 
wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

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

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

6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe 
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością. 
przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie 
może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody,  
o której mowa w pkt 4. 

XXVIII. Dokumentacja przetargowa: 
Dokumentację przetargową stanowią: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Projekt umowy. 
3. Formularz oferty. 
4. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  

ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie XII.1.1.  
5. Druk wykazu osób, o którym mowa w punkcie XII.1.2. 
6. Druk oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, o którym 

mowa w punkcie XII.2.1. 
7. Druk oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, o którym mowa w punkcie XII.2.3. 

Kompletna dokumentacja zawiera 22 strony. 
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 BZP.MRS.342-.../10                                                                                       

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
UMOWA – wzór 

na usługę wykonania studium wykonalności dla projektu „Budowa obwodnicy południowej  
w Radomiu” 

 
Zawarta w dniu ………………………… 2010r., pomiędzy: 
Gmina Miasta Radomia  
z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30  
REGON: 670223451 
NIP: 796-28-17-529 
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
zwany w dalszej części „Zamawiającym”, 
a  
.......................................................................... 
z siedzibą w ……………………………………… 
REGON: …………………….. 
NIP: ……-.…..-…..-.…. 
reprezentowaną przez …………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 193.000 euro, zgodnie z art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm.). 
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na opracowaniu: 

Studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” celem 
złożenia do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 
studiów wykonalności dla projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego; 

2. Wykonawca wykona objęte niniejszą umową usługi z zachowaniem zasad należytej staranności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Studium Wykonalności  
w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z wymogami obowiązującymi dla projektów 
aplikujących o wsparcie ze środków unijnych, z uwzględnieniem wszelkich, aktualnych na 7 dni 
kalendarzowych przed terminem wykonania umowy, wytycznych dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

4. Wykonawca przeprowadza wizję lokalną terenu i obiektów objętych zamówieniem na  własny 
koszt. 

5. Wszystkie dane finansowe niezbędne do realizacji studium wykonawca uzyska we własnym 
zakresie. 

6. W przypadku pojawienia się zmian po terminie określonym w pkt. 3 Wykonawca dostosuje studium 
na pisemne wezwanie Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub zmiany zakresu rzeczowego 
zleconych prac, w przypadku stwierdzenia, że wykonanie umowy w przedmiotowym zakresie nie 
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca wskaże Zamawiającemu zakres informacji dotyczących jego działalności, służących 
prawidłowemu przygotowaniu studium, a Zamawiający zobowiązuje się do ich udostępnienia bez 
zbędnej zwłoki, także telefonicznie i z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 
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2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące prawidłowej realizacji 
niniejszej umowy lub mogące wpływać na jej wykonanie, w tym: otrzymane interpretacje  
z Instytucji Wdrażającej oraz inne dokumenty poświadczające współfinansowanie oraz 
harmonogram realizacji projektu.  

 

§ 3 

1. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu ostateczną wersję opracowania 
wymienionego w § 1 ust 1 do siedziby Zamawiającego, do dnia 16 czerwca 2010 r. w postaci 1 
(jednego) egzemplarza dokumentu papierowego oraz 1 (jednego) egzemplarza w postaci 
elektronicznej WORD wraz z aktywnymi formułami MS EXCEL w przypadku matematycznych 
wyliczeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć projekt kompletnego studium, będący przedmiotem 
umowy w terminie do dnia 8 czerwca 2010r.  

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać w swojej siedzibie weryfikacji dostarczonego projektu 
w terminie 5 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia do Zamawiającego projektu. 

4. Zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i poprawki do projektu, Wykonawca zobowiązany jest 
do uwzględnienia w terminie 3 dni kalendarzowych od ich otrzymania.  

5. Data dostarczenia projektu zostanie potwierdzona stosownym protokołem przekazania. 
Przyjęcie projektu nie jest równoznaczne z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.  

6. Datą wykonania przedmiotu umowy jest dzień, w którym Zamawiający dokonał odbioru  
projektu z uwzględnieniem dokonanych poprawek. Na tę okoliczność zostanie sporządzony i 
podpisany przez obie strony umowy końcowy protokół odbioru. 

§ 4 

1. Strony ustalają kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy w wysokości: 

……………    brutto (słownie złotych:……………………) za usługę wymienioną w § 1 ust 1 płatne po 
wykonaniu przedmiotowego zamówienia i odbiorze przez Zamawiającego. 

§ 5 

1.      Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 
dni od dnia otrzymania faktury. 

2. Wykonawca na własny koszt będzie dokonywał ewentualnych poprawek i niezbędnych 
uzupełnień dostarczonego opracowania przez okres 180 dni od daty podpisania protokołu 
akceptacji odbioru końcowego zgodnie z terminami określonymi w § 3 ust 4 (w tym  
w przypadku ogłoszenia nowych wytycznych przez Instytucję Wdrażającą). 

§ 6 

1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy 
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

2. W razie uzyskania takiej zgody, Wykonawca za działania lub zaniechania osób trzecich ponosi 
odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 

3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie 
majątkowe do utworów – studium wykonalności, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  
o prawie autorskimi prawach pokrewnych(tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 90, poz. 631), 
powstałych w wyniku wykonania Dzieła, a w szczególności prawo do wyłącznego  
i nieograniczonego w czasie korzystania przez Zamawiającego z utworu na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, w całości lub w części oraz do nieodpłatnego korzystania  
z wykonanego Dzieła przez Zamawiającego, w następującym zakresie:  

- używania i wykorzystywania w całości lub części, w tym przetwarzania, 
- utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

§ 7 

Zamawiający oświadcza, iż upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT po dostarczeniu przez 
niego ostatecznej wersji opracowania. 
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§ 8 

Wykonawca zachowa poufność i nie ujawni jakimkolwiek osobom trzecim informacji zawartych w 
przygotowanym opracowaniu. 

§ 9 

Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: 

a) ze strony Wykonawcy:  

b) ze strony Zamawiającego: Katarzyna Grylak, tel. 48/36-20-611, 
e-mail: k.grylak@umradom.pl, sekretariat 048/362-06-31 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności do nie 
ujawniania informacji osobom trzecim lub wykorzystywania informacji dla własnych celów lub 
celów osób trzecich, jeśli ich ujawnienie lub wykorzystanie może naruszyć interes Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest uprawniony do podawania informacji we własnych materiałach reklamowych, na 
stronach internetowych, spotkaniach z klientami itp. o tym, że wykonuje lub wykonywał przedmiot 
objęty niniejszą umową na rzecz Zamawiającego, oraz w przypadku przyjęcia wniosku, o tym, że 
Zamawiający uzyskał dotację w przyznanej wysokości. 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

2.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

2.2 za niedotrzymanie terminów określonych w § 3, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

3.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, z wyłączeniem okoliczności wynikających z § 1 ust. 7, w wysokości 30% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 15 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 16 

Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania przez ostatnią ze stron. 

 
Wykonawca          Zamawiający                                                                                                                        
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Formularz oferty  

Data sporządzenia oferty …………………………..                       

 
............................................................                            
(Nazwa i adres firmy oferenta)            
        
REGON ............................................. 

NIP.....................................................  

tel./fax ……………………………………...…..  

E-mail:……………..……..@....................................... 

 
Gmina Miasta Radomia 
Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Jana Kilińskiego 30 
26-610 Radom 

 
Oferta 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro na usługę wykonania studium wykonalności dla 
projektu „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu”, znak BZP.MRS.341-311/10 oferujemy przedmiot 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ, zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzeniem ryczałtowym w następującej wysokości: 
…………………………………….. brutto słownie złotych: …………………………………………………………………………………….…………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 16.06.2010r. 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
4. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie powierzenia 

puste miejsce zaleca się wykreślić): ………………………………………………………………………………………………………..………………..………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

5. Istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego. 

6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, 
aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający. 

 

                              ................................................................. 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do oferty 
 
......................................................... 

      (nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), składając ofertę w przetargu na usługę wykonania 
studium wykonalności dla projektu „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu”, w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że: 
1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi 
podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 

Miejscowość: ..........................................      

 
Data:........................................................                  ..…….............................................................................                        
                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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 Załącznik nr 2 do oferty 
 
 
 
...................................................................... 
    (nazwa i adres wykonawcy) 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro na usługę wykonania studium wykonalności dla projektu 
„Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” przedkładamy: 
  
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, 2 zamówień, polegających na należytym i nie budzącym zastrzeżeń opracowaniu 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości min. 15 mln zł każde, w tym co najmniej 
jednego dotyczącego projektu inwestycyjnego drogowego, które ubiegały się o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
 

  
Lp. 

  
Przedmiot zamówienia 
 

 Wartość inwestycji 
(projektu) 

  

Zamawiający 

 1. 
  

 Opracowanie studium wykonalności dla 
zadania: ...... 
 
 
 
 

    

 2. 
  

Opracowanie studium wykonalności dla 
zadania: ...... 
 
 
 
 

    

 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt XII.1.2. 
 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi 
podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 

 

 

Miejscowość: ..........................................      

 
Data:........................................................                              
                                                                          ..……............................................................................…………………..                   
                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 



BZP.MRS.341-311/10 

- 21 - 

  

  Załącznik nr 3 do oferty 
 
 
 
 
...................................................................... 

      (nazwa i adres wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223., poz. 
1655) składając ofertę w przetargu na usługę wykonania studium wykonalności dla projektu „Budowa obwodnicy południowej  
w Radomiu”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie zaistniała wobec mnie (nas) 
podstawa do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1: 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 

prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku,  
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1-3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi 
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
Miejscowość: ..........................................      

Data:........................................................                 .......................................................................................                        
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do oferty 
 
 
 
 
...................................................................... 
     (nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Składając ofertę w przetargu na usługę wykonania studium wykonalności dla projektu „Budowa  
obwodnicy południowej w Radomiu” oświadczam, że: 

1) Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

2) W przypadku zaległości – uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (posiadam 
odpowiednie zaświadczenie). 

 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi 
podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
Miejscowość: ..........................................      

Data:........................................................                       .......................................................................................                        
                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 
 


