
Wiślica, dnia 07.07.2009 roku. 
Znak sprawy: Or-341-2/09 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadanie: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej "Tysi ącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie 
ścieŜki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych", Nr sprawy: Or-341-
2/09. 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Gmina Wiślica 
Ulica: Okopowa 8 
kod pocztowy: 28-160 Wiślica 
adres WWW: - www.ug.wislica.pl 
email: - urzad@ug.wislica.pl  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 w związku z art 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058. 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
  1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .  
  2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),   
  3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, 
poz. 1155),   
  4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763) ,   
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo budowlano-
wykonawczej dla  projektu „Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieŜki 
historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych: Pawilon archeologiczny, grodzisko, 
oświetlenie podziemi bazyliki, Rynek w Wiślicy" na potrzeby  Gminy Wiślica  wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji 
3. Szczegółowy zakres,  
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Zakres prac dla zadania:  
a) opracowanie koncepcji projektu, 
b)  opracowanie projektu budowlano- wykonawczego,  
c)  opracowanie na własny koszt map do celów projektowych, 
d) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, 
e) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
f) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 
g) prowadzenie uzgodnień z organami i instytucjami wg kompetencji w niezbędnym 

zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę,  
h) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie  pozwolenia na budowę, 
i) aktualizacja przedmiarów robót , kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na pisemne 

wezwanie zamawiającego, 
j) wprowadzanie na pisemny wniosek zamawiającego zmian w projekcie . 

 
4. Ilość i wyszczególnienie  
CZĘŚĆ I  
1. Opracowanie koncepcji projektu   
a) przebudowa Rynku w Wiślicy wraz z turystycznym ciągiem komunikacyjnym do 

Grodziska w ciągu ulic; plac Solny, ul. Kilińskiego (część) do figury Męki Pańskiej, 
byłego kościoła św. Marcina oraz ulicy do grodziska,  

b)  urządzenie ścieŜki turystycznej wzdłuŜ Sochacki (Starorzecze Nidy) z kładką do 
grodziska oraz zagospodarowaniem terenów zielonych wzdłuŜ ścieŜki, wraz z 
wyczyszczeniem starorzecza z nieczystości; gałęzie, odpady złom itp. 

c) remont i rozbudowę pawilonu Archeologicznego przy ul. Batalionów Chłopskich, 
d) rozwiązanie dostępności do terenu Bazyliki dla niepełnosprawnych, 
e) oświetlenie podziemi bazyliki wraz z remontem wejścia, 
f) iluminację bazyliki, 
g) remont szaletu, 
h) oświetlenie terenów rekreacyjno sportowych oraz nasadzenie zieleni. 
 
Koncepcja projektu zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego. Uwagi i opinie zostaną 
przekazane Wykonawcy. Po konsultacjach naleŜy je uwzględnić w  projekcje budowlano-
wykonawczym. 
 
CZĘŚĆ II  
1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. 
1) Projekt budowlany obiektów oznaczonych w Części I pkt 1,  
2) Projekt wykonawczy obiektów oznaczonych w Części I pkt 1. 
 
Dokumenty będące przedmiotem umowy po uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych,  uzgodnień  naleŜy wykonać w 5 egzemplarzach wraz z  zapisem na 
nośniku cyfrowym ( płyta CD/DVD, mapy , rysunki w formacie PDF do druku A4) 
 
3) Materiały przetargowe  
- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 5 egz. w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC i PDF , 
- Opracowanie przedmiarów robót – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25, 
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- Opracowanie kosztorysów inwestorskich – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25, 
 
ZAKRES PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRAC - zgodnie z  pozytywna 
opinią ŚWKZ  w Kielcach z dnia 26.01.2009 roku, znak: IA-4330/173/09  – załącznik Nr 
12 
 

I.  Rewitalizacja Rynku i Placu Solnego wraz z obiektami i ulicami przyległymi - 
zgodnie z projektem decyzji Nr 3/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 
19.06.2009 roku  - załącznik Nr  7 

 
 Przebudowa parku z Rynkiem – dz. 431 
W projekcie przewiduje się  
�  Usunięcie części istniejących drzew /uszkodzonych, chorych, rosnących Ew. miejscu 

przewidzianym na prowadzenie prac archeologicznych/,    
�  modernizacja istniejącego oświetlenia parkowego / wymiana przewodu zasilającego NN 

oraz15 szt. nowych opraw/, 
�  chodniki z granitu, bądź  kostki brukowej - 2000 m2  
� Prace archeologiczne w Rynku /parku/na podstawie opracowanego Programu badań 

archeologicznych – załącznik Nr 9 
� Wyeksponowanie fundamentów dawnego ratusza miejskiego / w przypadku odnalezienia 

fundamentów/. 
�  zieleń - 700 m2 nasadzenie nowych drzew, krzewów, trawników, 
�  mała architektura - 20 kpl  ławek i koszy na śmieci, fontanna  
� Zmiana systemu zasilania w energię elektryczną Rynku /Rozebranie chodników, wysepek 

przystankowych,  ułoŜenie kabli ziemnych NN, montaŜ nowych słupów oświetleniowych, 
zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną istniejących budynków mieszkalnych, 
wykonanie chodników z kostki brukowej 

    
 Pawilon Archeologiczny – remont i dobudowa dz. 1210, 670 /ul. Batalionów Chłopskich/ 
 
 Istniejący pawilon archeologiczny o pow. 260 m2, w którym znajdują się między innymi 
misa chrzcielna z IX w, oraz ruiny kościoła św. Mikołaja z X w.  
� Remont pawilonu /docieplenie, nowe pokrycie, odwodnieniu i osuszenie pawilonu, 

wymiana okien, i drzwi, tynkowanie i malowanie ścian oraz wykonanie elewacji 
zewnętrznej/ zgodnie z programem zatwierdzonym przez ŚWKZ – załącznik Nr 10  

� Dobudowa pomieszczenia z lekkiej konstrukcji /54 m2/, słuŜącego do obsługi ruchu 
turystycznego i pełniące funkcję punktu informacyjnego.   

� Prace konserwatorskie misa chrzcielna z IX w, oraz ruiny kościoła św. Mikołaja z X w.  
    zgodnie z programem zatwierdzonym przez ŚWKZ – załącznik Nr 11 
 
Remont schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – dz. 433 
 
Oświetlenie podziemi bazyliki wraz z remontem wejścia - dz. 437 
� wymiana istniejącej instalacji elektrycznej oraz źródeł światła.  
� prac remontowo- konserwacyjne wejścia do podziemi w ustaleniu z ŚWKZ  
 Iluminacja bazyliki – dz. 437 
 
� UłoŜenie kabla ziemnego NN wraz z siecią reflektorów zamontowanych w istniejących 

trawnikach.  
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Remont szaletu – dz.  360/1 
� Remont sanitariatów, wymiana glazury ściennej i podłogowej, remont stropodachu oraz 

 wejścia do szaletu.                 
ŚcieŜka na odcinku Plac Solny – Grodzisko – dz. 1065, 672, 677, 1199, 501/2, 509/1, 531/5, 
493/2, 494/2 
 
� Remont istniejących chodników i nawierzchni drogi / chodniki wymiana płyt na  kostkę 

brukową, remont nawierzchni asfaltowej/  
 
 Grodzisko – dz. 632 
� Prace archeologiczne oraz wyrównanie nawierzchni wewnątrz grodziska zgodnie z 

zatwierdzonym przez ŚWKZ programem - załącznik Nr 9 
 
 
II. Urz ądzenie ścieŜki historycznej, dla których decyzją Nr 13/05 z dnia 15.03.2005 roku 
ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej – 
załącznik Nr 8 
 
ŚcieŜka dydaktyczna od Grodziska obok Sochacki /zwyczajowa nazwa starorzecza rzeki/ 
wraz z mostkiem drewnianym i odmuleniem starorzecza do terenów rekreacyjnych – dz. 
590/1, 678, 549, 531/2, 1200, 675 
ŚcieŜka szer. 2 m o nawierzchni Ŝwirowej i pow.1900 m2 wraz z kładką o dł. 26 mb nad 

starorzeczem rzeki Nidy. Na trasie ścieŜki planuje się urządzenie ogródków 
dydaktycznych /12 szt./ z ławkami i tablicami informacyjnymi, w których zostanie 
nasadzona roślinność charakterystyczna dla terenu Ponidzia, bądź ogródki 
dydaktyczne opisujące dzieje Wiślicy na przestrzeni wieków IX-XX. Planuje się 
równieŜ wyczyszczenie istniejącego starorzecza z nieczystości; gałęzie, odpady złom 
itp. 

ŚcieŜka swój bieg będzie rozpoczynać obok grodziska, a kończyć się na parkingu 
zlokalizowanym obok istniejących terenów rekreacyjno - sportowych. 
 
Tereny rekreacyjno – sportowe – dz 485, 486/3, 486/4, 675  
 

Na urządzonych w roku 2006 terenach rekreacyjno - sportowych o pow. 10000 m2  
znajdują się boiska do mini piłki noŜnej, siatkówki plaŜowej, koszykówki, drewniana estrada, 
„Kurna chata” – grill, ponad 2000 m2  alejek spacerowych, plac zabaw dla dzieci oraz 
wyeksponowane fundamenty ruin kościoła św. Ducha. 
 Tereny te ze względu na brak środków nie zostały oświetlone, brak jest równieŜ drzew 
i krzewów. W związku z powyŜszym planuje się montaŜ 15 szt. stylowych słupów 
oświetleniowych wraz z oprawami / ziemny przewód elektryczny zasilający został połoŜony 
w roku 2006/ , wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ilości 450 szt, 
 
4. Dokumentację projektową naleŜy wykonać z naleŜytą starannością wraz z wszelkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie wymaganiami 
ustaw, a w szczególności: 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 
1118 z późn. zm.); 
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- Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133); 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 
 
5. W/w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia nie wyklucza wykonania innych 
niezbędnych robót formalno-prawnych wymaganych do zatwierdzenia opracowanego 
projektu budowlanego    i uzyskania pozwolenia na budowę 
6. Wykonawca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru autorskiego w pełnym zakresie 
wszystkich branŜ stanowiących zakres opracowania  (np. technologii) projektu budowlanego 
ze wskazaniem osób uprawnionych. Obowiązki inspektora nadzoru autorskiego określają 
odpowiednie przepisy „prawa budowlanego” 
 
7. W przypadku stwierdzenia braku uzgodnienia lub opinii, oraz błędów projektowych pełną 
odpowiedzialność ponosi wykonawca opracowanego projektu budowlanego. Z tego tytułu 
Gmina Wiślica będzie mogła domagać się od wykonawcy odszkodowania /zadośćuczynienia / 
zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
kod CPV      71.32.00.00-7-  usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 

8. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub 
całości zamówienia podwykonawcom. 

W przypadku powierzenia przez wykonawcę do wykonania części lub całości zamówienia 
podwykonawcom, Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a takŜe podania nazw 
(firm) proponowanych podwykonawców - Załącznik Nr 3.  
 
9. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.   
 
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
 
11. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących 
nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego.  
 
12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   
12.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   
12.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   
12.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   
12.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 



 6 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.   
13. Wymagania organizacyjne 
13.1 Przed przystąpieniem do prac zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. 
13.2 Opracowując dokumentację projektową Wykonawca jest zobowiązany w przypadku 
określenia technologii, urządzeń, materiałów – opisać zaproponowane materiały, urządzenia, 
technologie za pomocą parametrów technicznych, dokładnych określeń, w taki sposób by nie 
wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. JeŜeli ze względu na 
specyfikę przedmiotu nie moŜna opisać za pomocą dokładnych określeń – wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równowaŜny”.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia 

1) koncepcja, zebranie materiałów  - 1 miesiąc od  dnia podpisania umowy, 
2) projekt budowlany do pozwolenia na budowę– 3 miesiące od dnia podpisania umowy, 
3) projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa– do 30 listopada 2009 roku. 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie 
warunków: 
 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
1.1.1 ZłoŜenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
1.1.2 ZłoŜenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 
składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.   
 
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
1.2.1 ZłoŜenie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie.   
Za spełnianie warunków Zamawiający uzna, jeŜeli Wykonawca wykaŜe co najmniej dwie 
usługi projektowe związane z projektowaniem obiektów zabytkowych, w tym aranŜacja 
przestrzeni historycznej toŜsame z zakresem i wartością zamówienia w okresie ostatnich 3 lat 
z tym, Ŝe wartość kosztorysowa kaŜdej z wykazanej usługi nie moŜe być mniejsza niŜ 
3 000 000,00 zł. 
 
1.2.2 ZłoŜenie wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz pisemne zobowiązania 
innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w 
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wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - – Załącznik nr 6 do 
SIWZ , 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby dysponował osobami posiadającymi uprawnienia 
budowlane w następujących specjalnościach: 

a) Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 
b) Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, 
c) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
d) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
 
1.2.3 ZłoŜenie dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla kaŜdej wykazanej osoby naleŜy dołączyć kopię 
dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynaleŜności 
tej osoby do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 
 
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia – Zamawiający nie wymaga dokumentów. 
 
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
1.4.1 ZłoŜenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z 
art. 22 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.    
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych. 
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/niespełna. 
 
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli: 
4.1 jest niezgodną z ustawą 
4.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
4.3 jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji  
4.4 zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
4.5 została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
4.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny  
4.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych  
4.8 jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów,  
 
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do 
SIWZ,  
A.2) Wykaz podwykonawców zgodnie z załączonym drukiem – Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
A.3)    Postanowienia umowy - parafowany przez wykonawcę – Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
A.4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem, 
A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.   
A.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 
Prawa zamówień publicznych – Załącznik Nr 4 do SIWZ,    
A.7) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz 
z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. Za spełnianie 
warunków Zamawiający uzna, jeŜeli Wykonawca wykaŜe co najmniej dwie usługi projektowe 
związane z projektowaniem obiektów zabytkowych, w tym aranŜacja przestrzeni historycznej 
toŜsame z zakresem i wartością zamówienia w okresie ostatnich 3 lat z tym, Ŝe wartość 
kosztorysowa kaŜdej z wykazanej usługi nie moŜe być mniejsza niŜ 3 000 000,00 zł.– 
Załącznik Nr 5 do SIWZ.  
A.8 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (dla 
kaŜdej wykazanej osoby naleŜy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia 
budowlane oraz zaświadczenie o przynaleŜności tej osoby do Okręgowej Izby Samorządu 
Zawodowego) a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności.- Załącznik Nr 6 do 
SIWZ.  
 
 
B. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa 
zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 
  
  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.   
  B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.   
  B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 
Prawa zamówień publicznych.    
 
  C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej 
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wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:  
  
  C.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz 
z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie.   
Za spełnianie warunków Zamawiający uzna, jeŜeli Wykonawca wykaŜe co najmniej dwie 
usługi projektowe związane z projektowaniem obiektów zabytkowych, w tym aranŜacja 
przestrzeni historycznej toŜsame z zakresem i wartością zamówienia w okresie ostatnich 3 lat 
z tym, Ŝe wartość kosztorysowa kaŜdej z wykazanej usługi nie moŜe być mniejsza niŜ 
3 000 000,00 zł. 
 
C.2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów 
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie tym 
wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował – Załącznik nr 6 do SIWZ, 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby dysponował osobami posiadającymi uprawnienia 
budowlane w następujących specjalnościach: 
 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń  
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

 
 
C.3) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. Dla kaŜdej wykazanej osoby naleŜy dołączyć kopię 
dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynaleŜności 
tej osoby do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 
 
D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy złoŜyć następujące 
dokumenty:  
 
Zamawiający nie wymaga dokumentów 
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
  E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
  JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach 
określonych w niniejszym pkt. „E".    
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
 
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla kaŜdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie    
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 
H.1 WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę  
 
V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
  Adres siedziby zamawiającego  
Urząd Gminy w Wiślicy 
Ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica  
 
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
  2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 041 3792106 
wew. 25 lub 041 3792128 
  
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  
 
2.2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres 
poczty elektronicznej: urząd@ug.wislica.pl  
 
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą 
elektroniczną.  
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UWAGA!!  Za dat ę powzięcia wiadomości uwaŜa się dzień, w którym strony 
postępowania otrzymały informacje za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 
3. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

- w sprawach proceduralnych: 

stanowisko: Sekretarz Komisji Przetargowej 

imię i nazwisko Marek Gaweł 

tel. 0413792106 w. 24 

fax.  041 3792128 

w terminach  od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 

   

- w sprawach merytorycznych: 

stanowisko: Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy  

imię i nazwisko Waldemar Błachut 

tel. 0413792106 w. 32 

fax.  041 3792128 

w terminach  od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00  

4. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą: 
-  faksu: 

stanowisko: Sekretarka  

imię i nazwisko Ewa Czerw 

tel. 041 3792106 w. 21 

fax.  041 3792106 wew. 25 lub 041 3792128 

w terminach  od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 

   

- drogą elektroniczną: 

stanowisko: Sekretarz Komisji Przetargowej 

imię i nazwisko Marek Gaweł 

tel. 0413792106 w. 24 

w terminach  od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.00 a 15. 00 

  

5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim 
wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe 
pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert.  
  
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami   
7. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



 12 

9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ug.wislica.pl  
10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
11. JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień 
Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 
1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
12. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści 
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ug.wislica.pl 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium   
 
IX. Termin zwi ązania ofertą 
 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. od dnia 16.07.2009  roku 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
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dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 
B. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
 
1. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upowaŜnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - naleŜy załączyć do oferty 
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŜniony do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań   
  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŜona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została 
zawarta umowa wykonawców nie moŜe być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia.   
 
C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:  
1. Ofertę naleŜy przesłać / złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie.  
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego:  
 
Gmina Wiślica 
ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
 
3 Oznakowane oferty następujące: " Opracowanie dokumentacji projektowej 
"Tysi ącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieŜki historycznej, prace 
remontowe obiektów zabytkowych"oraz opatrzone pieczęcią wykonawcy zawierającą co 
najmniej: nazwa/firma wykonawcy, adres siedziby. 
4. W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert 
 UWAGA!!:  Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po 
upływie terminu do wniesienia protestu. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
Oferty naleŜy składać do dnia: 16.07.2009 roku  do godz. 8:00. składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego  
Urząd Gminy w Wiślicy 
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Ulica Okopowa 8, 28-160 Wislica 
Pokój nr 9 – Sekretariat I piętro  
Oferty zostaną otwarte dnia: 16.07.2009 roku o godz. 8:10 otwarcia ofert w siedzibie 
zamawiającego  
Urząd Gminy w Wiślicy 
Ulica Okopowa 8, 28-160 Wislica 
Pokój nr 13 –  I piętro  
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje.  
 
  Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   
 
  Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  
 
  Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą).  
 
 
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione w tabeli  
 

Nazwa kryterium Waga 
Cena 100 
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5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny naleŜny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

 
Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny 

cena cena oferty badanej/cena 
oferty najtańszej x 100 pkt = 

wynik 

wg wzoru 

 
 
 
8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
 
  9.1 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne,   
 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 
 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało 
miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
      5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
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ogłoszeń,   
      5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,  
6. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
7. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 
sam przedmiot zamówienia. 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu, chyba, Ŝe zostanie złoŜona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa 
moŜe zostać podpisana przed upływem tego terminu. 
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
 
  1. Zamawiający nie  przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
Postanowienia umowy zawarto w: 
-  projekcie umowy, który stanowi - Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego.  
 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
zawierający Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu 
(okoliczności faktyczne i prawne) moŜe być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, Ŝe: 
 

a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się w go terminie 7 dni od 
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dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim 
przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie 
internetowej. 

 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 
  4.1 pisemnej  
  4.2 faksem na nr faksu:  

  podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 
przekazanego za pomocą faksu. 
 
  4.3 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej   podany w pkt. I niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 
przekazanego za pomocą poczty elektronicznej.  
 
5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe 
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
 
6. Zamawiający przekaŜe Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, a jeŜeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją równieŜ na stronie internetowej, 
wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 
wniesienia protestu. 
 
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie 
wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 
jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 
9. Zamawiający przekaŜe Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŜe zgłosić, 
przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia 
składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w 
przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania 
odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami 
strony, do której przystąpił. 
 
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
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1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
a)  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,  
b)  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,   
c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty,  
d) zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena zł 
udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania.  
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
XIX. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1) Formularz ofertowy – załącznik Nr 1,  
2) Wykaz podwykonawców – załącznik Nr 2,  
3)    Postanowienia umowy – załącznik Nr 3,  
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych – załącznik Nr 4,  
5) Wykaz wykonanych usług – załącznik Nr 5, 
6) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik Nr 6. 
7) projekt decyzji Nr 3/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.06.2009 roku: 
Rewitalizacja Rynku i Placu Solnego wraz z obiektami i ulicami przyległymi - załącznik          
Nr  7. 
8) decyzją Nr 13/05 z dnia 15.03.2005 roku ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego 
w zakresie infrastruktury technicznej – załącznik Nr 8. 
9) Prace archeologiczne oraz wyrównanie nawierzchni wewnątrz grodziska zgodnie z 
zatwierdzonym przez ŚWKZ programem - załącznik Nr 9. 
10) Remont pawilonu /docieplenie, nowe pokrycie, odwodnieniu i osuszenie pawilonu, 
wymiana okien, i drzwi, tynkowanie i malowanie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej/ 
zgodnie z programem zatwierdzonym przez ŚWKZ – załącznik Nr 10  
11) Prace konserwatorskie misa chrzcielna z IX w, oraz ruiny kościoła św. Mikołaja z X w.  
    zgodnie z programem zatwierdzonym przez ŚWKZ - – załącznik Nr 11 
12) zakres przewidzianych do wykonania prac - zgodnie z pozytywna opinią ŚWKZ                    
w Kielcach z dnia 26.01.2009 roku, znak: ia-4330/173/09  – załącznik Nr 12. 
 
 
 
 

____________________________________ 
                                                                                    Kierownik Zamawiającego 
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Załącznik Nr. 1                  
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina Wiślica 
Ulica: Okopowa 8 
kod pocztowy: 28-160 Wiślica 
adres WWW: - www.ug.wislica.pl 
email: - urzad@ug.wislica.pl  
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na : „Opracowanie dokumentacji 
projektowej "Tysi ącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieŜki historycznej, 
prace remontowe obiektów zabytkowych", Nr sprawy: Or-341-2/09, oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
za cenę: 
 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
 
(słownie: ..............................................................................................................) 
 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
 
cena brutto..........................................................................................................zł 
 
(słownie: ...............................................................................................................) 
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Oświadczam, Ŝe: 
 
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:  
1 koncepcja, zebranie materiałów  - 1 miesiąc od  dnia podpisania umowy, 
2) projekt budowlany do pozwolenia na budowę– 3 miesiące od dnia podpisania umowy, 
3) projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa– do 30 listopada 2009 roku. 
 
 
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech transzach: 
 

- I transza w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy po  wykonaniu koncepcji 
projektu i zaakceptowaniu  przez Zamawiającego. 

- II transza w wysokości 60 % wartości przedmiotu umowy po wykonaniu kompletnej 
dokumentacji budowlanej wraz z wnioskiem w wydanie pozwolenia na budowę. 

- III transza w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy po wykonaniu projektu 
wykonawczego, przekazaniu kompletnej dokumentacji wykonawczej oraz po 
uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
5. Oświadczamy, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeŜeń i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  
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Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

................................................................................. 
       (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 
               

do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 

 
WYKAZ PODWYKONAWCÓW  

 
Wykaz proponowanych podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć część 
zamówienia.  

Nazwa (Firma)  Powierzona część zamówienia  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik  nr 3 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
  
 
 

Projekt  
 

U M O W A  Nr Or -342-……/09 
 

 
Zawarta w dniu ……………….2009 roku  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego         o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 
11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Opracowanie dokumentacji projektowej 
"Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieŜki historycznej, prace remontowe 
obiektów zabytkowych", Nr sprawy: Or-341-2/09. 
pomiędzy: 
 
Gminą Wiślica, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
      1. mgr inŜ. Stanisław Krzak  -    Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Haliny Sokołowskiej 
 
a  
 
………………………………………………………………….. 
.................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................................. 
NIP: ............................................................................................. 
REGON: ....................................................................................... 
reprezentowanym przez: ............................................................ 
zwanym w treści WYKONAWC Ą 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo budowlano-
wykonawczej dla  projektu „Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieŜki 
historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych: Pawilon archeologiczny, grodzisko, 
oświetlenie podziemi bazyliki, Rynek w Wiślicy" na potrzeby  Gminy Wiślica  wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji 

Zakres prac dla zadania:  
a) opracowanie koncepcji projektu, 
b)  opracowanie projektu budowlano- wykonawczego,  
c)  opracowanie na własny koszt map do celów projektowych, 
d) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,, 
e) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
f) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 
g) prowadzenie uzgodnień z organami i instytucjami wg kompetencji w niezbędnym 

zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę,  
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h) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie  pozwolenia na budowę, 
i) aktualizacja przedmiarów robót , kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na pisemne 

wezwanie zamawiającego, 
j) wprowadzanie na pisemny wniosek zamawiającego zmian w projekcie . 

 
2. Opracowanie koncepcji projektu   
a) przebudowa Rynku w Wiślicy wraz z turystycznym ciągiem komunikacyjnym do 

Grodziska w ciągu ulic; plac Solny, ul. Kilińskiego (część) do figury Męki Pańskiej, 
byłego kościoła św. Marcina oraz ulicy do grodziska,  

b)  urządzenie ścieŜki turystycznej wzdłuŜ Sochacki (Starorzecze Nidy) z kładką do 
grodziska oraz zagospodarowaniem terenów zielonych wzdłuŜ ścieŜki, wraz z 
wyczyszczeniem starorzecza z nieczystości; gałęzie, odpady złom itp. 

c) remont i rozbudowę pawilonu Archeologicznego przy ul. Batalionów Chłopskich, 
d) rozwiązanie dostępności do terenu Bazyliki dla niepełnosprawnych, 
e) oświetlenie podziemi bazyliki wraz z remontem wejścia, 
f) iluminację bazyliki, 
g) remont szaletu, 
h) oświetlenie terenów rekreacyjno sportowych oraz nasadzenie zieleni. 
 
Koncepcja projektu zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego. Uwagi i opinie zostaną 
przekazane Wykonawcy. Po konsultacjach naleŜy je uwzględnić w  dokumentacji 
projektowej. 
 
3. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. 
1).Projekt budowlany obiektów oznaczonych w Części I pkt 1,  
2) Projekt wykonawczy obiektów oznaczonych w Części I pkt 1. 
 
Dokumenty będące przedmiotem umowy po uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych,  uzgodnień  naleŜy wykonać w 5 egzemplarzach wraz z  zapisem na 
nośniku cyfrowym ( płyta CD/DVD, mapy , rysunki w formacie PDF do druku A4) 
 
3) Materiały przetargowe  
a) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 5 egz. w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC i PDF , 
b) Opracowanie przedmiarów robót – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25, 
c) Opracowanie kosztorysów inwestorskich – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej współpracującej z programem Norma PRO Wersja 4.25, 
d) Dokumentacja przetargowa ma być przygotowana zgodnie z: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 
 
4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być zaopatrzona w 
następujące załączniki: 
1) wykaz opracowań dokumentacji dla całego zadania inwestycyjnego z podaniem nazw 
wszystkich teczek dokumentacji 
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2) pisemne oświadczenie Wykonawcy Ŝe jest ona wykonana zgodnie z umową 
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
3) pisemne oświadczenie Wykonawcy Ŝe wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć i który jest znany Wykonawcy). 
4) imienny wykaz projektantów, którzy będą wykonywać dokumentację wraz z numerami 
uprawnień i zaświadczeniami o przynaleŜności do Izb Zawodowych. 

§2 
WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu 

umowy wynosi …………………. (słownie: ………………………………………………). 
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech transzach: 
 

- I transza w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy tj. …………………. zł – po  
wykonaniu koncepcji projektu i zaakceptowaniu  przez Zamawiającego. 

- II transza w wysokości 60 % wartości przedmiotu umowy tj. ……………… zł  – po 
wykonaniu kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z wnioskiem w wydanie 
pozwolenia na budowę. 

- III transza w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy tj. ……………… zł  – po 
wykonaniu projektu wykonawczego, przekazaniu kompletnej dokumentacji wykonawczej 
o której mowa w § 1  niniejszej umowy oraz po uprawomocnieniu się decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

3. Zapłata będzie następować na podstawie faktur częściowych (I i II transza) oraz faktury 
końcowej (III transza) w terminie 30 dni na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę liczony od daty złoŜenia faktur wraz z dołączonym protokołem zdawczo-
odbiorczym oraz potwierdzeniem uznania jakości dokumentacji przez Zamawiającego,. 

 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 2 obejmuje nadzór autorski i 
przeniesienie praw autorskich.  
 
5. Wykonawca wyraŜa bezwzględną zgodę na jednostronną czynność zamawiającego 
polegającą na powierzeniu nadzoru aktorskiego innemu podmiotowi. 
 

§3 
TERMIN REALIZACJI 
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy: 
a) koncepcja, zebranie materiałów  - 1 miesiąc od  dnia podpisania umowy, 
b) projekt budowlany do pozwolenia na budowę– 3 miesiące od dnia podpisania umowy, 
c) projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa– do 30 listopada 2009 roku. 
d) Za termin zakończenia zamówienia uwaŜa się dzień  przekazania kompletnej dokumentacji 
w siedzibie Zamawiającego. 
 

§4 
I. OBOWI ĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz 
wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz Ŝe wykona ją z 
naleŜytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i 
normatywami stosowanymi w budownictwie. Zamawiający zastrzega sobie w stosunku do 
wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i 
wynalazczym. 
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2. Wraz z wykonaną dokumentacją zgłoszoną do odbioru Wykonawca przekaŜe 
Zamawiającemu załączniki wymienione  w §1 ust.4. 
3. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, inne 
materiały będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
4. W dokumentacji określane będą jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
zastosowanych wyrobów. W przypadku braku takiej moŜliwości, Wykonawca moŜe wskazać 
nazwy handlowe kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania 
wyrobów równowaŜnych. 
5. W trakcie realizacji projektu Wykonawca ma obowiązek uzgadniania projektu z 
Zamawiającym  
6. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian 
technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, 
jeŜeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniŜenie kosztów realizacji inwestycji. 
7. W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca 
odpowiada, zamawiający jest uprawniony do Ŝądania: 
a) poprawienia lub proponowanego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie 
stwierdzenia wad lub usterek, których usuniecie jest moŜliwe, 
b) obniŜenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości uŜytkowej – w razie 
stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemoŜliwe. 
8. Wykonawca nie moŜe odmówić poprawienia lub proponowanego wykonania 
dokumentacji, jeŜeli przyczyny wad lub usterek leŜały po jego stronie. 
9. W sytuacji określonej w niniejszym paragrafie w ust. 8 Zamawiający ustala odpowiedni 
termin na usunięcie wad. 
10. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza: .................................. tel.  
………………………………………… 
 
II. OBOWI ĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
1. Udzielania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz 
do przekazania Wykonawcy do wglądu wszystkich dokumentów będących w posiadaniu 
Zamawiającego, a przydatnych do sporządzenia dokumentacji będącej Przedmiotem umowy, 
2. Terminowe dokonanie zapłaty za fakturę złoŜoną przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 
określonymi w § 2. 
3. Dostarczenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rewitalizacja Rynku i 
Placu Solnego wraz z obiektami i ulicami przyległymi  w terminie jednego miesiąca od 
daty podpisania umowy. 
4. Przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszary natura 2000 i postanowienie doręczyć 
Wykonawcy w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

 
§5 

 
NADZÓR I PRAWA AUTORSKIE 
1. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 
majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego. 
2. Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we 
wszystkich branŜach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
3. Nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia robót budowlanych na pisemne lub 
telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie lub 
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zawiadomienie telefoniczne powinno być przesłane na 2 dni robocze przed terminem 
spotkania na budowie. 
4. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest do: 

1) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 
technicznych, materiałowych, uŜytkowych z opracowaną dokumentacją  projektową. 
W przypadku złoŜenia przez oferenta w trakcie procedury udzielania zamówienia na 
roboty budowlane, ofert równowaŜnych czyli zastosowania materiałów i urządzeń o 
parametrach nie gorszych niŜ przedstawione w dokumentacji projektowej  – 
kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń, 

2) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy 
robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót, 

3) udziału w naradach techniczno – roboczych, udziału w odbiorze poszczególnych 
istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 

 
5. Opracowania wynikające z poprawiania błędów i uzupełniania o oczywiste braki w 
dokumentacji wykonawczej, stanowiącej podstawę do realizacji robót, a których brak 
stwierdzono w czasie realizacji robót Wykonawca wykona nieodpłatnie. 
 

§7 
KARY UMOWNE 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1. za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leŜących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy. 
b) za kaŜdy dzień zwłoki w wykonywaniu dokumentacji lub jej poprawieniu – w wysokości 
0,5 % kwoty określonej w §2 ust. 1; 
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa Ŝądania 
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŜeli wysokość ewentualnej 
szkody przekroczy wysokość zastrzeŜonej kary umownej. 
 

§8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia 
wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa. 
2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności oraz musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§9 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW  
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują 
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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§10 
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności za zgodą obu stron zgodnie z zasadami określonymi w prawie zamówień 
publicznych. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 
3. Oferta Wykonawcy stanowi jej integralną część niniejszej umowy.  

§11 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach  1 
egzemplarz dla  Wykonawcy  i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.  
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Załącznik Nr 4 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU             
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, Ŝe spełniam niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 
24 prawa zamówień publicznych 

 
 
Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 

................................................................................. 
              (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG . 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz 
z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy lub usługi te zostały wykonane naleŜycie 
wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz 
doświadczenie. 
 Za spełnianie warunków Zamawiający uzna, jeŜeli Wykonawca wykaŜe co najmniej dwie 
usługi projektowe związane z projektowaniem obiektów zabytkowych, w tym aranŜacja 
przestrzeni historycznej toŜsame z zakresem i wartością zamówienia z tym, Ŝe wartość 
kosztorysowa kaŜdej z wykazanej usługi nie moŜe być mniejsza niŜ 3 000 000,00 zł. 
 
 

Lp Odbiorca Data wykonania Przedmiot wykonywanej usługi Wartość 
1.  

 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

 
 
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane 
naleŜycie np.: referencje protokoły odbioru.  
 

 

 

................................................................................. 
       (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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         Załącznik Nr 6  
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB B ĘDZIE DYSPONOWAŁ 
WYKONAWCA I KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności  
Lp Imi ę i nazwisko 

/nazwa podmiotu 
Tel.  
kontaktowy, 
fax 

Kwalifikacje / Wykształcenie Zakres 
wykonywanych 
czynności 

1.   Uprawnienia budowlane w 
specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń 

 

2.   Uprawnienia budowlane w 
specjalności drogowej bez 
ograniczeń 

 

3.   Uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń. 

 

4.   Uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacji w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 

 

 
Do wykazu naleŜy dołączyć: 
1) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeŜeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 
2) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. 
3) Zaświadczenie o przynaleŜności podanej  osoby do Okręgowej Izby Samorządu 
Zawodowego. 
 
WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
 

................................................................................. 
       (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
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Załącznik Nr 8 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
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Załącznik Nr 9 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
 
Grodzisko: 
 
Program badań. 

1. Prace porządkowe na grodzisku w Wiślicy powinno się rozpocząć od zasypania 
wykopów, pochodzących z badań z lat 1949 – 1960.  
• W pierwszej kolejności naleŜy zatem odtworzyć siatkę arową, wytyczoną           

w trakcie prac Zespołu. Grodzisko zostało wówczas podzielone na cztery 
zasadnicze części wzdłuŜ magistrali NS oraz WE, przy czym oś NS przecinała 
prostopadle wał północny grodziska. Podział grodziska został nawiązany          
do planu warstwicowego, jaki wykonał inŜ. K. Jastrzębski.  

• Następnie naleŜy precyzyjnie zlokalizować dawne wykopy archeologiczne          
i określić ich dokładny zasięg. Wykopy te mogą być bowiem nie widoczne 
gołym okiem na powierzchni majdanu. W następstwie tych prac powinno się 
rozpoznać rozmieszczenie hałd, przynaleŜnych do poszczególnych odcinków 
badawczych.  

• Zasypywanie powinno się przeprowadzić metodycznie, aby w miarę moŜliwości 
pozyskać maksymalną liczbę zabytków oraz jak najbardziej precyzyjnie określić 
ich pierwotne miejsce zalegania. W tym celu ziemię z hałd naleŜy zbierać 
warstwami mechanicznymi o miąŜszości 10 cm, oraz po kaŜdej warstwie teren 
objęty pracami naleŜy badać za pomocą detektora metali. Wydobyte                   
w ten sposób zabytki powinno się namierzać trójwymiarowo w obrębie 
odtworzonej siatki arowej. 

2. Ponadto przy okazji prac porządkowych grodziska bardzo poŜyteczne byłoby 
wykonanie jeszcze jednego przekopu przez wał północny (Ryc. 2). Badania tej części 
umocnień były prowadzone jedynie w trakcie prac Zespołu. Badania weryfikacyjne  
z lat 90 – tych objęły tylko wał wschodni. W wyniku nowszych badań udało się 
jednak właściwie zinterpretować ślady umocnień grodziska i wydzielić najstarszą 
fazę wału w postaci wału drewniano – ziemnego oblicowanego tzw. suchym murem, 
która nie została właściwie zinterpretowana w trakcie wcześniejszych prac 
archeologicznych.  

•••• Ponowne badania archeologiczne w obrębie wału północnego są wskazane   
ze względu na moŜliwość zadokumentowania przekroju całego wału,             
a co za tym idzie moŜliwość porównania stratygrafii nawarstwień na wale 
północnym oraz wschodnim (do tej pory brak publikacji profilu całego wału 
północnego, znany jest jedynie profil wewnętrznej części wału,                     
co uniemoŜliwia właściwe porównanie wyników badań z lat 1949 – 1960   
oraz z lat 90 - tych).  

•••• Badania takie dawałyby równieŜ szanse na pobranie próbki z drewnianej 
partii umocnień oraz określenia jej dokładnego wieku metodą 
dendrochronologiczną. Byłoby to nieocenione z uwagi na fakt, iŜ na obecnym 
etapie badań datowania grodziska „na łąkach” oraz grodu in regia w Wiślicy 
pokrywają się. Jest natomiast mało prawdopodobne, aby oba grody 
funkcjonowały równocześnie. Datowanie tradycyjnymi metodami 
archeologicznymi nie są w tym wypadku wystarczająco dokładne.              
Bez precyzyjnego określenia chronologii bezwzględnej prześledzenie relacji 
obu grodzisk w Wiślicy będzie niemoŜliwe. Badania dendrochronologiczne 
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drewnianych partii umocnień grodziska wniosłyby zatem nową, istotną 
wartość do badań nad dziejami średniowiecznej Wiślicy.  

•••• Ponadto nowe badania umoŜliwiłyby pozyskanie większej ilości materiału 
zabytkowego. Byłoby to o tyle korzystne, iŜ materiały pochodzące z lat 1949 
– 1960 nie zostały w pełni opracowane, a obecnie nie są moŜliwe                 
do wykorzystania do celów profesjonalnej analizy porównawczej. Materiały  
z badań weryfikacyjnych stanowią natomiast zbyt małą próbę, by móc          
na ich podstawie wyciągać daleko idące wnioski.  

3. Ponadto postuluje się wykonanie badań specjalistycznych: ortofotomapy               
oraz cyfrowego modelu terenu, które pomogłyby nie tylko z większą precyzją 
zlokalizować dawne wykopy badawcze, ale równieŜ pozwoliłyby na przedstawienie 
dokładnego trójwymiarowego modelu grodziska. Takie badania pozwalają równieŜ 
często na odtworzenie przebiegu wałów grodu, nawet jeśli są one słabo zachowane  
w terenie. W wypadku grodziska w Wiślicy nieznany jest dokładny przebieg 
starszych umocnień, które zapewne nie obejmowały całego majdanu. Przekop przez 
północny wał pozwolił na zaobserwowanie nieznacznego odchylenia wału drewniano 
– ziemnego w stosunku do przebiegu muru kamiennego na zaprawie. W przekopie 
przez wał zachodni nie zaobserwowano umocnień starszych od muru z czasów 
Łokietka. Jest więc wysoce prawdopodobne, iŜ wał wcześniejszy nie obejmował 
zatem całej powierzchni grodziska. Dokładne odtworzenie powierzchni terenu         
za pomocą najnowocześniejszego sprzętu GPS mogłoby pomóc w uchwyceniu 
przebiegu starszych umocnień. 

 
Przeprowadzenie badań archeologicznych wg nowoczesnych standardów, opracowanie 

nowych materiałów zabytkowych, pozyskanych w trakcie planowanych badań natychmiast  
po ich zakończeniu, porównanie wyników badań z obecnym stanem wiedzy oraz wykonanie 
badań specjalistycznych: pobranie próbek drewnianych partii umocnień oraz precyzyjne 
określenie ich chronologii za pomocą badań dendrochronologicznych oraz wykonanie 
ortofotomapy i cyfrowego modelu terenu pozwoliłoby na ostateczne wyjaśnienie wielu 
problemów naukowych związanych z grodziskiem w Wiślicy po ponad sześćdziesięciu latach 
badań tego stanowiska. 
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Ryc.1. Rozmieszczenie wykopów badawczych z lat 1949 – 1998  

oraz planowanego wykopu.  
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Rynek: 
 
Program badań: 
 
 
W ramach planowanych badań archeologicznych w obrębie rynku w Wiślicy przewiduje się 
załoŜenie wykopu o powierzchni ok. 8 arów w jego wschodniej części. Wykopaliska będą 
miały na celu: 

• Odsłonięcie reliktów renesansowego ratusza 
• Rekonstrukcję planu oraz formy ratusza 
• Zbadanie nowoŜytnych poziomów uŜytkowych (bruków) 
• Przebadanie układu średniowiecznych nawarstwień, które, sądząc po wynikach 

nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w róŜnych częściach miasta, podczas 
których obserwowano warstwę lub układ nawarstwień średniowiecznych, 
przynajmniej w części powinny były zachować się w obrębie rynku. 
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Załącznik Nr 10 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
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Załącznik Nr 11 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
 
 

Projekt programu prac konserwatorsko-restauratorskich przy fundamentach kościoła 

Św. Mikołaja i kaplicy grobowej, płytach nagrobnych oraz przy tzw. misie chrzcielnej i 

podium w pawilonie archeologicznym w Wiślicy 

 
Autorzy projektu:  Joanna Lis, konserwator dzieł sztuki,  
   Zbigniew Godziejewski, konserwator dzieł sztuki 
 

Opis obiektu 

 

Fundamenty jednonawowego, zakończonego absydą od strony wschodniej kościoła 

Św. Mikołaja o wymiarach: 8, 60 x max. 6, 10 m, średniej szerokości murów 1, 36 m i 

wysokości 1 – 1, 4 m, o powierzchni ogólnej 81 m2 i przylegającej do niego od strony 

południowej kaplicy grobowej. 

Mury kaplicy posadowione są ok. 0, 30 m powyŜej murów kościoła. Szerokość murów 

kaplicy wynosi ok. 1 m, wysokość ok. 0, 70 m, długość kaplicy 7, 70 m, szerokość od 

zachodu 4, 15 m, od wschodu 5,15 m. Ogólna powierzchnia murów kaplicy wynosi 35, 51m2. 

We wnętrzu znajduje się stopa fundamentowa słupa (0, 70 x 0, 70 x 0, 70 m) oraz 

dwie płyty nagrobne:  

- wapienna przy murze zachodnim 

- z masy gipsowej przy naroŜniku południowo–wschodnim. 

Od strony północnej kościoła znajduje się tzw. misa chrzcielna (średnica 4, 20 m, 

max. głębokość 0, 45 m) częściowo przykryta fundamentem północnego muru kościoła. 

 

Budowa technologiczna 

 

Kościół (il. 1, 2) 

Odkryte fundamenty posadowione w znacznej części na rodzimej skale gipsowej 

zwęŜają się ku dołowi (co powoduje odchylenie murów od pionu) wzniesione zostały z 

kamienia łupanego. W naroŜniku północnym znajduje się obrobiony blok wapienny 

wyznaczający kąt prosty i poziom cokołu. 
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W murze występują głównie margle z Pełczysk, gipsy płytowe z Psiej Górki oraz 

wapienie trzeciorzędowe z okolicznych złóŜ. Część murów wzniesiono starannie w technice 

opus spicatum, część zaś w sposób nieuporządkowany. Widoczne są róŜne techniki 

murarskie, co związane jest z zastosowaniem róŜnych gatunków oraz kształtów kamieni. 

Warstwowo układane mury związane są zaprawą piaskowo-wapienną. 

 

Kaplica (il. 1, 3) 

Mury fundamentowe wzniesiono w wykopach szerokoprzestrzennych  

o przekroju prostokątnym. Fundamenty zbudowano z gipsów płytowych oraz 

trzeciorzędowych wapieni tortońskich, przy uŜyciu zaprawy gipsowej typu wolnowiąŜącego. 

Techniki wznoszenia ścian róŜnią się od siebie. Fundament południowy wzniesiono z 

duŜych nieregularnych bloków kamienia i nielicznych płyt gipsowych. W licu muru 

występują dwa rzędy wapieni. Pierwszy rząd posadowiony został bezpośrednio na ziemi. 

Zastosowana do wiązania zaprawa gipsowa biegnie pasami  

o grubości do 6 cm. Szczeliny między blokami wapienia wypełnione zostały zaś gipsami 

płytowymi. 

Ściana wschodnia zbudowana została z gipsów płytowych o dł. nie większej niŜ 0, 50 

m i o gr. 6 cm. Zaprawa wylewana była co trzy warstwy płasko układanych kamieni 

gipsowych. W licu muru występuje ok. 1/3 zaprawy i 2/3 kamieni gipsowych. 

Fragment zachodniego fundamentu został posadowiony powyŜej skały gipsowej (ok. 

0, 3 m) na wylanym pasie zaprawy gipsowej (technika budowy zbliŜona do techniki 

wznoszenia ściany wschodniej). 

Technika wznoszenia murów fundamentowych kaplicy była taka sama, zazwyczaj na 

trzy warstwy kamieni gipsowych, lub (jak w murze południowym) na jedna warstwę bloków 

wapiennych wylewano zaprawę gipsową, która wypełniała wszystkie nierówności i szczeliny 

między kamieniami. 

Znalezione w kaplicy płyty nagrobne wyznaczają poziom podstawy murów 

naziemnych, postawionych na pierwotnie zagłębionych w ziemię fundamentach. 

 

Tzw. gipsowa misa chrzcielna i podium (il. 1, 1; 2) 

Technika wykonania misy i podium jest mocno dyskusyjna. Obiekty te mogły powstać 

w wyniku wydrąŜenia zagłębienia w rodzimej skale lub w wyniku ubicia łamanego kruszywa 

gipsowego. 
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Istnieje opinia A. Tomaszewskiego, Ŝe istniejąca forma obiektu powstała  

w wyniku zastosowanej metody eksploracji stanowiska archeologicznego. Niektórzy badacze 

uwaŜają, Ŝe tzw. podest został wykonany poprzez ubicie gliny lub zlasowanie kamienia 

gipsowego. 
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Il. 1. Plan i wymiary kościoła Św. Mikołaja wraz z kaplicą i tzw. misą chrzcielną, oprac. na podstawie M. Weber-

Kozińska, Fundamenty kościoła przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy, w: A. Grzybowski red., Wiślica Nowe Badania i 

Interpretacje, BMiOZ XCVIII, ser. B, il.8, p.49 

 

 
Il. 2. Tzw. misa chrzcielna fot. J. Lis 

 

Stan zachowania i przyczyny zniszczeń 

Porównując stan zachowania obiektów uwidoczniony na fotografiach z lat 

sześćdziesiątych (il. 3) ze stanem obecnym (il. 4), naleŜy zauwaŜyć, iŜ uległ on znacznej 

destrukcji. 

 
Il. 3. fundamenty kościoła zdjęcie z lat 60-tych. Fot. E. Buczek 

(M. Weber-Kozińska, Fundamenty kościoła przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy, w:  
A. Grzybowski red., Wiślica Nowe Badania i Interpretacje, BMiOZ XCVIII, ser. B, il.2, p.46) 
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Il. 4. Stan obecny koscioła. Fot. J. Lis 

 
Pierwsze zniszczenia powstały pod wpływem czynników mechanicznych juŜ w XI-

XII w. Wówczas to wykopano jamy grobowe oraz rozebrano cały kościół wraz z dobudowaną 

kaplicą. Podczas I wojny światowej został uszkodzony fragment absydy przez pocisk 

artyleryjski. Widoczne są takŜe duŜe ubytki w murach fundamentowych (szer. ok. 0, 80 m) z 

lat pięćdziesiątych XX w. W trakcie prac ziemnych związanych z kładzeniem rur 

wodociągowych oraz wykonywaniem fundamentu pod słup telegraficzny zniszczono w 

zachodniej części mur północny  

i południowy kościoła oraz mur południowy kaplicy. 

Odsłonięcie murów fundamentowych przed pięćdziesięciu laty  

i pozostawienie ich bez właściwego zabezpieczenia (zbudowany z opóźnieniem pawilon tylko 

częściowo spełnił swe zadanie) było przyczyną rozluźnienia struktury murów i 

przemieszczenia się elementów kamiennych (il. 5). 

 

 
 

Il. 5. Przykład rozluźnienia się struktury murów. Fot. J. Lis 
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NaleŜy zwrócić uwagę na oddziaływanie wód gruntowych i opadowych (powodzie) 

jako głównych czynników niszczących. Przyczyniły się one bowiem do zatopienia i bardzo 

wysokiego zawilgocenia reliktów architektonicznych, co przy jednoczesnych spadkach 

temperatur poniŜej zera (np. zima po powodzi 1962/1963) doprowadziło do wielokrotnego 

przemarzania kamieni i zapraw .Niszczące oddziaływanie powyŜszych czynników 

doprowadziło do postępującej destrukcji murów, a zwłaszcza do zniszczenia kamieni 

marglistych, które uległy w większości całkowitemu rozlasowaniu, zamieniając się w 

gliniastą substancję, tworzącą rodzaj czapy w koronie murów (il. 6).  

 
Il. 6. Zniszczenia korony murów. Fot. J. Lis 

 

Zmiana postaci wapieni marglistych spowodowała równieŜ osuwanie się kamieni 

innych gatunków w górnej części murów. W roku 1960, w związku ze zniszczeniem leŜących 

niŜej kamieni marglistych, podparto płytę wapienną w południowym naroŜniku wnętrza 

absydy. Na skutek braku odwodnienia terenu woda opadowa przedostawała się przez 

szczelinę krasową do litej skały gipsowej, na której umieszczona jest misa chrzcielna. 

Długotrwałe zawilgocenie mogło spowodować rozlasowanie mniejszych i rozwarstwienie 

większych kawałków gipsu, z których zbudowana jest misa. Ich powtórne skonsolidowanie 

nastąpiło później po odparowaniu wilgoci. WyŜej opisane zjawiska miały miejsce jeszcze 

przed powstaniem pawilonu. Obecnie pomimo wzniesienia budynku zabezpieczającego 

fundamenty wilgoć i zmiany temperatury są w dalszym ciągu głównymi czynnikami 

destrukcji. 

Brak izolacji przeciwwodnej powoduje stałe podciąganie kapilarne w strukturze skały 

oraz w strukturze reliktów murów fundamentowych. Na skalnym podłoŜu i murach stale 

widoczne są rozległe ciemne zaplamienia, spowodowane trwałym zawilgoceniem. Wraz z 

wodą do struktury murów przedostają się sole rozpuszczalne w wodzie, które pod wpływem 
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sezonowych zmian temperatury  

i wilgoci krystalizują w kapilarach, powodując dezintegracje granularną struktury kamieni i 

zapraw. Na ich powierzchni pojawiają się takŜe wysolenia w postaci białych wykwitów. 

Wysoki stopień zawilgocenia sprzyja równieŜ rozwojowi mikroflory, której rozległe kolonie 

widoczne są na powierzchni gipsowej skały, zabytkowych murach i ścianach pawilonu (il. 7).  

 
Il. 7. Widok ścian pawilonu i murów kościoła pokrytych koloniami mikroorganizmów. Fot. J. Lis 

 

Opisane powyŜej zjawiska maja decydujący wpływ na osłabienie wytrzymałości 

mechanicznej murów. W tej sytuacji wykonanie odwodnień oraz izolacji przeciwwodnych i 

przeciwwilgociowych jest niezbędnym działaniem mogącym wpłynąć na zahamowanie 

oddziaływania czynników niszczących i tym samym na poprawę stanu zachowania zabytku. 

Wybudowany w latach sześćdziesiątych pawilon ochronny nie spełnia swojej roli. 

Według załoŜeń miał być wzniesiony na ściankach wodoszczelnych. Jednak widoczne gołym 

okiem zacieki i wysolenia na powierzchni ścian dowodzą braku istnienia jakiejkolwiek 

izolacji. Przeciekający, odkształcony dach i niesprawny system jego odwodnienia podnoszą 

radykalnie poziom zawilgocenia ścian budynków oraz jego wnętrza (il. 8).  
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Il. 8. Zawilgocenie ścian budynku. Fot. J. Lis 

 

Niewydolny system wentylacyjny nie spełnia swojego zadania. Niewielkich 

rozmiarów kratki wentylacyjne, ich zła lokalizacja nie zapewniają właściwej wymiany 

powietrza w pawilonie o stosunkowo duŜej kubaturze i wysokim poziomie wilgotności 

powietrza. Dodatkowo woda zbierana podczas opadów z dachu wpływa bezpośrednio pod 

nieizolowane ściany budynku zamiast do studzienek ściekowych (il. 9). Wysoka 

higroskopijność uŜytego do budowy fundamentów kamienia gipsowego, zaprawy gipsowej i 

skały gipsowej, na której posadowiono fundamenty, sprzyja utrzymywaniu się stałego, 

wysokiego stopnia zawilgocenia reliktów architektonicznych. 

 

 
Il. 9. Brak odpływu do studzienek kanalizacyjnych. Fot. J. Lis 

 

Program prac konserwatorskich 

Proponowany program obejmuje prace remontowe i konserwatorskie mające na celu 

wykonanie prawidłowo działających odwodnień, czyli na odcięciu dostępu wód gruntowych i 
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opadowych oraz ograniczeniu ich oddziaływania na relikty architektoniczno-archeologiczne 

oraz mury pawilonu.  

Projekt szczegółowych rozwiązań technicznych wykonania izolacji pionowej  

i poziomej ścian pawilonu, wykonania izolacji poziomej pod murami fundamentowymi 

zabytku metodą iniekcji krystalicznej, zawiera opracowanie pana inŜ. dr Wojciecha Nawrota. 

Program prac remontowych pawilonu powinien w pierwszej kolejności polegać na wymianie 

lub zaprojektowaniu nowego poszycia dachowego wraz z obróbkami dekarskimi. Woda 

zbierana z dachu powinna być bezpośrednio odprowadzana do kanalizacji miejskiej.  

Następnie naleŜy usprawnić wentylację budynku (istniejąca obecnie jest zupełnie 

nieskuteczna). W razie potrzeby naleŜy załoŜyć wentylację mechaniczną. 

Program prac restauratorskich i konserwatorskich przy reliktach architektoniczno-

archeologicznych uwzględnia wcześniejszą realizację wyŜej wymienionych zadań. 

Rozpoczęcie prac konserwatorskich przy murach fundamentowych będzie moŜliwe po 

osiągnięciu odpowiedniego i stabilnego poziomu wilgotności (ok. 5 %). Przypuszczalnie 

nastąpi to po upływie 12-18 miesięcy od zakończenia prac osuszających. 

 

Wnioski i załoŜenia konserwatorskie 

1. Przeprowadzenie konserwacji zachowawczej z równoczesnym uzyskaniem efektu 

maksymalnej czytelności obiektu. Działania konserwatorskie powinny polegać na 

zabezpieczeniu, wzmocnieniu i utrwaleniu struktury murów. Ewentualne uzupełnienia 

powierzchni mogą być podyktowane względami bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu 

(uzupełnienie ubytków powstałych w czasie zakładania wodociągu). 

2. Zapewnienie optymalnych warunków ekspozycji przez ustabilizowanie warunków 

klimatycznych wewnątrz pawilonu. W tym celu naleŜy wykonać sprawnie działającą 

izolację przeciwwilgociową, usprawnić wymianę powietrza  

z otoczeniem oraz nie dopuścić do obniŜenia temperatury wewnątrz pawilonu do 0º C, 

czyli do przemarzania zabytku . 

3. Wskazane jest utrzymanie czystości mikrobiologicznej wewnątrz pawilonu. 

 

Proponowane postępowanie konserwatorskie 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, opisowej i rysunkowej stanu zachowania 

zabytku przed, w trakcie i po zakończeniu prac konserwatorskich. 
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2. Wykonanie niezbędnych badań specjalistycznych (petrograficznych, chemicznych na 

zawartość soli i stopień zawilgocenia oraz wytrzymałościowych) – przed, w trakcie i po 

zakończeniu prac konserwatorskich. 

3. Przeprowadzenie wstępnych prac porządkowych: usunięcie solnych nawarstwień z 

otoczenia zabytku, usunięcie elementów drewnianych, nawianej ziemi i innych 

zanieczyszczeń. 

4. Wstępne oczyszczenie murów z zanieczyszczeń, zabrudzeń, soli, grzybów i pleśni oraz 

wykonanie dezynfekcji powierzchni murów. 

5. Wzmocnienie struktury murów, zdezintegrowanej wapienno-piaskowej zaprawy kościoła 

oraz zaprawy gipsowej murów kaplicy przez wielokrotne nasączanie odpowiednio: wodą 

wapienną (mury kościoła) lub nasączonym roztworem gipsu (mury kaplicy). Dobór 

środka wzmacniającego powinien nastąpić po przeprowadzeniu szeregu prób na materiale 

porównawczym. NaleŜy zastosować metodę opóźniania odparowywania wody w 

przypadku nasączania kamieni  

i zaprawy roztworem gipsu. Badania laboratoryjne powinny wykazać zasadność 

zastosowania metody wzmacniania zabytku materiałami naturalnymi (mleko wapienne, 

roztwór gipsu) lub teŜ dostępnymi środkami krzemoorganicznymi (typu Steinfestiger). 

6. Usunięcie nieestetycznych wypełnień w miejscach zniszczeń spowodowanych pracami 

ziemnymi i wykonanie rekonstrukcji naśladowczej muru z odpowiednio dobranych 

materiałów. 

7. Umieszczenie w oryginalnych miejscach przemieszczonych kamiennych elementów z 

zachowanych dolnych części murów kościoła i kaplicy. 

8. Wzmocnienie, sklejenie i korekta estetyczna nagrobnych płyt gipsowych  

i wapiennych przy zastosowaniu odpowiednich materiałów. 

9. Częściowe zasypanie przestrzeni między fundamentami kościoła i kaplicy oraz ich 

otoczenia, z pozostawieniem odsłoniętej tzw. misy chrzcielnej i podium (il. 10) drobnym 

Ŝwirem lub piaskiem do poziomu ułoŜenia płyt grobowych w kaplicy. Mury zabytków 

pozostałyby odsłonięte na wysokość 20-30 cm powyŜej powierzchni podsypki Ŝwirowej. 

Przegrodę ograniczającą wolną przestrzeń wokół misy chrzcielnej i podium naleŜy 

wykonać z płyt pleksi, zamontowanych do podłoŜa skalnego. Plan wyeksponowanych w 

ten sposób reliktów architektonicznych stanie się bardziej czytelny dla zwiedzających. 

Warstwa piasku/ Ŝwiru zabezpieczy je przed oddziaływaniem czynników mechanicznych 

oraz spełni role buforu sprzyjającego utrzymaniu właściwych warunków klimatycznych 

we wnętrzu pawilonu. 
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10. Wzmocnienie i konsolidacja struktury tzw. misy chrzcielnej i podium (metodami 

opisanymi powyŜej w pkt. 5), mogą być przeprowadzone dopiero po uzyskaniu efektu 

znacznego obniŜenia poziomu wilgotności obiektów (ok. 5%), na skutek zadziałania 

izolacji wykonanej metodą iniekcji krystalicznej. 

11. Ponowna dezynfekcja reliktów architektoniczno-archeologicznych i wnętrza pawilonu po 

zakończeniu prac. 
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Il. 10. Sposób zabezpieczenia poprzez częściowe zasypanie przestrzeni między fundamentami kościoła  

i kaplicy oraz ich otoczenia, z pozostawieniem odsłoniętej tzw. misy chrzcielnej i podium 
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Zalecenia dotyczące stałej opieki nad zabytkiem 

Zaleca się stałe monitorowanie poziomu i zmian zawilgocenia reliktów zabytkowych 

w czasie prowadzenia prac osuszających, remontowych  

i konserwatorskich oraz po udostępnieniu obiektu zwiedzającym. Wskazany jest równieŜ stały 

nadzór nad zmianami warunków klimatycznych w pawilonie oraz zainstalowanie urządzeń 

grzewczych zapewniających dodatnią temperaturę powietrza w jego wnętrzu w okresie 

jesienno-zimowym. Zainstalowane źródła światła nie powinny wpływać na podniesienie 

temperatury powietrza. Zwiedzanie powinno odbywać się pod nadzorem opiekuna obiektu, 

wyłącznie z poziomu antresoli. NaleŜy ograniczyć nadmierną insolację wnętrza pawilonu 

przez zastosowanie właściwych przesłon okiennych. 
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WYCENA PRAC KONSERWATORSKICH PRZY RELIKTACH 
ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNYCH KO ŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA W 

PAWILONIE ARCHEOLOGICZNYM PRZY  
UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WI ŚLICY 

 
Podstawa wyceny: 
 

Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr 
Kultury 

 
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w IV kwartale 2008 r. określające 

orientacyjnie wartość stawki podstawowej: 3 319 PLN 
     

% sp – przyjęty z widełek % stawki podstawowej za 
opracowanie 1 dm2  
r – przyjęty stopień rewaloryzacji 
p – powierzchnia w dm2  
sp – przyjęta wartość stawki podstawowej w PLN 

 
 

 
 

Dodatkowo w kosztach naleŜy uwzględnić cenę niezbędnych badań specjalistycznych 
(chemiczne, fizyczne, petrograficzne itp.) oraz cenę dokumentacji konserwatorskiej. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Element pozycja tabela % sp. r p sp. wartość 

1. Płyty nagrobne 8.B-1.d  1 0,29 3 300 3300 8613,00 

2. 
Mury fundamentowe, 

misa i podium 
8.B-1.e 1 0,30 3 11952 3300 354974,40 

RAZEM (PLN)  363137,40 
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Załącznik Nr 12 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
  

 
 


