POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”
na wykonanie zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z
drogą wojewódzką nr 296”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
zatwierdził w dniu 20.11.2015 r.
Burmistrz Iłowej
Paweł Lichtański
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego:
Gmina Iłowa
REGON:
970770853
NIP:
924-18-02-585
Miejscowość
68-120 Iłowa
Adres:
ul. Żeromskiego 27
Telefon i fax:
tel. 68 368 14 00 fax 68 368 14 01
Strona internetowa:
www.ilowa.info.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
2. Tryb postępowania
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.);
2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”,
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2.3. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
3. Przedmiot zamówienia.
3.1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi
łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 o długości ok. 960m o przebiegu
zbliżonym do wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ wraz ze ścieżką rowerową. Opracowanie
dokumentacji obejmować ma branżę drogową, oświetlenia drogowego, odwodnienia oraz kanalizacji
teletechnicznej (do umieszczenia innych mediów typu linia telefoniczna, internetowa itp.).
Dokumentacja projektowa przewidywać musi dostosowanie parametrów drogi do ruchu pojazdów
obsługujących Strefę Aktywności Gospodarczej w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów i norm.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dla wszystkich branż:
1)
Opracowanie projektu budowlanego dla branży drogowej, oświetlenia drogowego,
odwodnienia i kanalizacji teletechnicznej,
2)
Opracowanie projektu wykonawczego branży drogowej, oświetlenia drogowego, odwodnienia i
kanalizacji teletechnicznej,
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3)
Opracowanie kosztorysów (inwestorskiego i przedmiaru robót) branży drogowej, oświetlenia
drogowego, odwodnienia i kanalizacji teletechnicznej,
4)
uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń w tym
podziałów geodezyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Z.R.I.D.,
5)
wykonanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami działek w tym uzgodnień branżowych na
trasie projektowanych dróg wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
7)
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami bez
decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu,
8)
Opracowanie kompletu dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (w wersji
nieedytowalnej oraz edytowalnej).
9)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna składać się z:
a)
Projektu budowlanego – po 2 egz. dla każdej z branż,
b)
Projektu wykonawczego – po 3 egz. dla każdej z branż,
c)
Projektu stałej organizacji ruchu - 5 egz.,
d)
Przedmiaru robót – po 2 egz. dla każdej z branż,
e)
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - po 2 egz. dla każdej z branż,
f)
Kosztorysu inwestorskiego - po 2 egz. dla każdej z branż
UWAGA ! Ilość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością, które Wykonawca musi przekazać
Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień i
pozwolenia na budowę (decyzji Z.R.I.D.).
Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych
rozwiązań projektowych.
Zaleca się, aby prace projektowe zostały poprzedzone wizją w terenie.
Zakres prac projektowo - kosztorysowych objętych niniejszym zamówieniem musi być zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej jak
również zgodny z Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej.
Na podstawie dokumentacji projektowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy robót w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
Zamówień publicznych, w związku z powyższym:
1.
Wybrany wykonawca prac projektowych będzie odpowiadał za opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z ustawą o dyscyplinie finansów publicznych,
2.
Zastosowane w dokumentacji rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne muszą być
zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz
obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się
uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zasadę uczciwej konkurencji.
W celu właściwego opisu zastosowanych w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i
urządzeń projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne,
żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów. Niedopuszczalne jest
posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp.,
3.
Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej
u Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu
niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Dochodzenie roszczeń
wynikających z błędów projektowych a powodujących koszty dodatkowe na etapie realizacji inwestycji
nastąpi w drodze odszkodowań z projektantem.
Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od daty otrzymania do udzielania odpowiedzi i
wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas ogłoszenia przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji
projektowej.
Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie, że
dokumentacja została opracowana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami
techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania
przedmiotu zamówienia.
3.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
3.3. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.
3.4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin
obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14
dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu dokument o
kontynuacji ubezpieczenia.
4. Termin wykonania zamówienia: 24 czerwca 2016r.
5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
5.1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych następujących usług: co najmniej dwie prace projektowe obejmujące swym
zakresem budowę, przebudowę drogi o długości co najmniej 500 mb każda potwierdzone dowodami, że
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5.1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadającymi stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
w następujących specjalnościach:
1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
drogowej bez ograniczeń,
2) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń,
3) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.
Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt
10 SIWZ. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wymagane jest aby zobowiązanie określało: zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego
podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument (zobowiązanie) musi zawierać wyraźne nawiązanie
do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia).
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Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w zdaniu pierwszym,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ zostanie
wykluczony z udziału w postępowaniu.
5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ.
6. Dokumenty i oświadczenia:
6.1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane od
Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg
załącznika Nr 2 do SIWZ;
3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 3-11 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184) lub informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ;
6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 5 do SIWZ wraz
z dowodami, czy zostały lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.9. - 6.10. SIWZ - na
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ;
7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia wg załącznika nr 6 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku
określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ;
8) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp;
9) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 6.1.4) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6.4. Wymienione w pkt 6.1. – 6.3. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty.
6.5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2) –6.1.8)
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SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty
i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i oświadczenia
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6.6. Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów, o
których mowa w pkt 6.1.4), 6.1.6) SIWZ, które mogą być przedstawione w formie kserokopii
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.7. SIWZ.
6.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.8. W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6. SIWZ sporządzonych w języku obcym, należy
je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.9. Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.6) SIWZ, są:
6.9.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
6.9.2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
pkt 6.9.1. SIWZ;
6.9.3. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.9.1. SIWZ.
6.10. W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w
pkt 6.1.6) SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 SIWZ,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.9. SIWZ.
6.11. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 6.1.6) SIWZ budzą
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienia nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu.
6.12. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż
postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
7. Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2014 r., poz. 121 tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
8. Cena oferty:
1) Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi
się negocjacji w sprawie ceny.
2) Cena oferty powinna być wyrażona w PLN po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po
przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza);
3) Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w pkt 3 niniejszej SIWZ.
4) Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami
mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
5) Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii Europejskiej), zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który zamawiający
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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6) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i
spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie
winno zostać przedłożone wraz z ofertą;
2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.1.4) – 6.1.6)
SIWZ;
3) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3), 6.1.7) – 6.1.8) powinny potwierdzać wspólne (łączne)
spełnienie przez współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokumenty
przedstawia jeden lub kilku współpartnerów;
4) każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów jego
dotyczących;
5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
7) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się
na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;
8) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
10. Podwykonawstwo:
10.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie
części przedmiotu zamówienia;
10.2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm)
Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w pkt 5.2. SIWZ
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. SIWZ;
10.3. Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w pkt 5.1. SIWZ;
10.4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące
część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym
podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.
10.5. Pozostałe wymagania w zakresie podwykonawstwa reguluje projekt umowy.
11. Zamówienie uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
12. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Oferty częściowe:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych
15. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
16. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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17. Sposób przygotowania ofert:
1) oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być napisane
czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, komputerze lub
czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 17.3) SIWZ;
2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione;
3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą
„za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko
składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką Wykonawcy lub pełnomocnika
Wykonawcy;
4) Zamawiający żąda, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami;
5) Zamawiający żąda, aby każda zapisana strona oferty była podpisana albo zaparafowana przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione;
6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
7) w przypadku złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;
18. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19. Ogląd miejsca zamówienia:
Zaleca się, aby prace projektowe zostały poprzedzone wizją w terenie.
20. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
21. Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
22. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z
drogą wojewódzką nr 296”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 12:15 dnia 10.12.2015r.”
23. Składanie ofert:
1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Iłowej, ul. Żeromskiego
27, 68-120 Iłowa, pokój 14 (sekretariat) w terminie do dnia 10.12.2015 r. do godz. 12:00;
2) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy pzp;
3) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej
w niewłaściwym miejscu;
4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona.
5) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
6) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy pzp.
24. Zmiana lub wycofanie oferty:
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1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga
złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu
zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta
(pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż
jednej zmiany do złożonej oferty każdą z kopert z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do
oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty;
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich
samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
25. Otwarcie ofert:
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 10.12.2015 r. do godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego tzn.
w Urzędzie Miejskim w Iłowej ul. Żeromskiego 27, pok. Nr 8 (salka konferncyjna);
2) w części jawnej posiedzenia, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane;
4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
z otwarcia ofert przekazuje sie niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek;
5) w części niejawnej posiedzenia Komisji, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie
dokonywana ocena ofert.
26. Ocena ofert:
1) w pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będzie ocenie formalnej, a następnie przeprowadzana
będzie ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5
SIWZ;
2) zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy
zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich wykluczenia, z
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;
3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy pzp dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
4) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
5) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 27
SIWZ;

27. Kryteria oceny ofert:
Ocena ofert przeprowadzona zostanie odrębnie dla każdej z części.
Oferty oceniane będą według poniższych „wag” (znaczenia):
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Lp.
1.
2.
RAZEM:

Kryterium
Cena
Termin realizacji

Waga
90%
10%
100%

Kryterium nr 1 – CENA – „C”:
Cena oferty brutto – 90 pkt
Maksymalną ocenę – 90 pkt otrzyma oferta z najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu
zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe
zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną (zł)
ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------

x 90 pkt

Cena oferty badanej (zł)
Kryterium nr 2 – Termin realizacji – „T
W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Ocenie podlegać będzie termin realizacji. Oznacza to, że oferta z najkrótszym terminem realizacji
otrzyma 10 pkt, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe
zaokrągla się do 0,01 pkt). Zamawiający dokona przeliczenia zaproponowanego przez Wykonawcę
terminu realizacji na dni, licząc od dnia następującego po dniu składania ofert. W kryterium termin
realizacji kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Najmniejsza zaoferowana liczba dni wykonania
przedmiotu zamówienia
ilość punktów oferty badanej = -----------------------------------------------------------

x 10 pkt

Liczba dni wykonania przedmiotu zamówienia
badanej oferty*
* zaproponowany termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć 24.06.2016 roku.
Udzielenie zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza (uzyskała
najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „T”) w oparciu o podane w
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium
„C” + „T”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia
za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”).
28. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
29. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

30. Udzielenie zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza (uzyskała
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najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „T”) w oparciu o podane w
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium
„C” + „T”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia
za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”).
31. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w punkcie 31.1a SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
(www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica
ogłoszeń;
3) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ;
b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
4) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 31.3) SIWZ jeżeli:
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
b) w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy;
5) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w
zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
6) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
7) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację przedmiotu
zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia
umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami;
8) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do dnia podpisania umowy:
 kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
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1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i
Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie
określonej w pkt 6.6. oraz 7 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 33.2) SIWZ;
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 33.1) SIWZ
również za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną.
3) zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do potwierdzenia na
żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną dokumentów, o
których mowa w pkt. 33.1) SIWZ;
4) w przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie
ich nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub potwierdzeniem
wysłania e-mailem);
5) pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w
punkcie 34 SIWZ;
6) w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu, adresu e-mail lub braku komunikacji z
Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji
związanych z postępowaniem;
7) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie;
34. Udzielanie wyjaśnień:
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 34.3) SIWZ;
3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert;
4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 34.3)
SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez
rozpoznania;
5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 34.3) SIWZ;
6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Iłowej (www. Ilowa.info.pl);
7) osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach zamówień publicznych
jest Wojciech Kaczmarski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Iłowej.
8) pytania należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
e-mail: ilowa@ilowa.pl
35. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłowej
(www.ilowa.info.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część;
2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej
www.ilowa.info.plpl;
3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
11

5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o
czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach;
6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
Zamawiający zamieści informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej
(www.ilowa.info.pl).
36. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.
37. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
38. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
39. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich
zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ
40. Inne postanowienia
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OFERTA
1. Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:

Gmina Iłowa
970770853
924-18-02-585
68-120 Iłowa
ul. Żeromskiego 27

2. WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy a w przypadku oferty wspólnej wszystkich
wykonawców składających ofertę
...............................................................................................................................................................
adres ..................................................................................................................................................
tel. ..........................................................fax ................................ e-mail ............................................
REGON ........................................................ NIP .......................................................................
województwo ………………………………….
3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
wartość netto: ................................................
słownie złotych: ………………………………………………..…………………………………………………………..….…..…………..
należny podatek VAT wynosi ............... % tj. ...............................
słownie złotych: .......................................................................................................................................
cenę brutto: ................................................
słownie złotych:........................................................................................................................................
4. Zamówienie wykonamy w terminie do: ……………………………………………. tj. w ciągu ……….. dni licząc
od dnia następującego po dniu składania ofert
Uwaga: Wykonawca nie może zaproponować terminu wykonania usługi powyżej wymaganego, tj.
24.06.2016r.
5. Oświadczamy, że:
1) wykonamy zamówienie w pełni siłami własnymi*
2) wykonamy zamówienie z udziałem podwykonawców*
* - niepotrzebne skreślić
Lp.

Zakres zamówienia przewidziany do
wykonania przez podwykonawcę

1.

2.

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
3.

UWAGA: Zamawiający żąda, aby w przypadku podwykonawstwa, na których zasobach Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest
wypełnił wszystkie kolumny, tj. nr 1, 2 i 3, powyższej tabeli.
Natomiast w przypadku powierzenia podwykonawstwa, ale nie powoływania się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b. Wykonawca obowiązany jest wypełnić tylko kolumnę nr 1 i 2 powyższej
tabeli.
6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
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7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku
wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ wraz
z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego).
9. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.
10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tzn.
przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) dowód wniesienia wadium;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg
załącznika Nr 2 do SIWZ;
3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ;
6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 5 do SIWZ wraz
z dowodami, czy zostały lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.9. - 6.10. SIWZ - na
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ;
7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień wg załącznika nr 6 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego
w punkcie 5.1.2. SIWZ;
8) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
9) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
10) ..................................................................................................................................................

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie
dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką
nr 296”
Ja/my (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….
reprezentując firmę/ firmy (w przypadku oferty dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów)
należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera)
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że spełniam/my warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie
dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką
nr 296”
Ja/my (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….
reprezentując firmę (w przypadku oferty dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) oświadczenie
składa każdy z wykonawców oddzielnie)
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu
z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 4
INFORMACJA
składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z
drogą wojewódzką nr 296”
Ja/my (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…
.………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
reprezentując firmę (w przypadku oferty dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) oświadczenie
składa każdy z wykonawców oddzielnie)
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…
.………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/my, że podmiot który reprezentuję/my:
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)*
2. należy do grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w której skład wchodzą
poniższe podmioty*
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z
drogą wojewódzką nr 296”
przedstawiam/ my:
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody1, czy zostały lub są
wykonywane należycie

Lp.

Zakres (przedmiot)
i wartość zamówienia 2

Okres (data)
wykonania

Miejsce realizacji
przedmiotu
zamówienia
(odbiorca usługi)

Uwagi3

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
1

Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 6.9 - 6.10. SIWZ
Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.1. SIWZ
3
W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy wpisać
„zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające
wymagania pkt 5.2. SIWZ.
2
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ZAŁĄCZNIK NR 6
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z
drogą wojewódzką nr 296”
przedstawiam/ my:
WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp.

Nazwisko i imię

Opis posiadanych
kwalifikacji4 oraz doświadczenia
i wykształcenia

Funkcja (rola)
w realizacji
zamówienia

Podstawa
dysponowania,
o której mowa
w pkt 5.2.
SIWZ5

Oświadczam, że wskazane osoby posiadają uprawnienia wymagane w pkt 5.1.2. SIWZ.

……………………………………., dnia ..........................
...................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy

4

Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.2. SIWZ
W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z
tą osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana
przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty
zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 5.2. SIWZ.
5
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ZAŁĄCZNIK NR 7 – PROJEKTY UMÓW
UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Nr GK-II/….../U/2015
W dniu ……………………… pomiędzy;
Gminą Iłowa ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa zwaną w dalszym tekście Zamawiającym
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………. zwaną dalej „Jednostką Projektującą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści:
§1
Jednostka Projektująca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi
łączącej drogę gminną – dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 o długości ok. 960m wraz ze
ścieżką rowerową. Opracowanie dokumentacji obejmować ma branżę drogową, oświetlenia
drogowego, odwodnienia oraz kanału technologicznego. Dokumentacja projektowa przewidywać
musi dostosowanie parametrów drogi do ruchu pojazdów obsługujących Strefę Aktywności
Gospodarczej w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów i norm.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie projektu budowlanego dla branży drogowej, oświetlenia drogowego i odwodnienia,
2. Opracowanie projektu wykonawczego branży drogowej, oświetlenia drogowego i odwodnienia,
3. Opracowanie kosztorysów (inwestorskiego i przedmiaru robót) branży drogowej, oświetlenia
drogowego i odwodnienia,
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń w tym
podziałów geodezyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Z.R.I.D.,
5. Wykonanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami działek w tym uzgodnień branżowych na trasie
projektowanych dróg wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
7. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami bez decyzji
zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu,
8. Opracowanie kompletu dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (w wersji
nieedytowalnej oraz edytowalnej).
9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna składać się z:
a)
Projektu budowlanego – po 2 egz. dla każdej z branż,
b)
Projektu wykonawczego – po 2 egz. dla każdej z branż,
c)
Projektu stałej organizacji ruchu - 3 egz.,
d)
Przedmiaru robót – po 2 egz. dla każdej z branż,
e)
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - po 2 egz. dla każdej z branż,
f)
Kosztorysu inwestorskiego - po 2 egz. dla każdej z branż
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Jednostce Projektującej wynagrodzenie
ryczałtowe
w kwocie: ………………………… zł brutto (słownie: …………………………………. 00/100), w tym należny
podatek VAT 23% w kwocie ……………………… zł (słownie: ……………………………………….. 10/100),
2. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
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funkcjonalno – użytkowego” (Dz.U. Nr 202 poz.2072 z późn. zm.). Termin wykonania prac
objętych niniejszym zamówieniem do dnia ………………………………. – za termin zakończenia prac
projektowych należy uznać datę uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
– Z.R.I.D.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
§3
Jednostka Projektująca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w
sposób zgodny z ustaleniami, wymogami ustaw, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
§4
1. Jednostka Projektująca przekaże Zamawiającemu:
a) Projektu budowlanego – po 2 egz. dla każdej z branż,
b) Projektu wykonawczego – po 2 egz. dla każdej z branż,
c) Projektu stałej organizacji ruchu - 3 egz.,
d) Przedmiaru robót – po 2 egz. dla każdej z branż,
e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - po 2 egz. dla każdej z branż,
f) Kosztorysu inwestorskiego - po 2 egz. dla każdej z branż
Ilość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością które Wykonawca musi przekazać
Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień
i o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Z.R.I.D
§5
1.

2.

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na rzecz Jednostki Projektującej w terminie 30 dni od daty
wpływu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół zdawczo-odbiorczy
przekazanej kompletnej dokumentacji w tym ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej – Z.R.I.D
§6

1. Wady przedmiotu przekazania Zamawiający stwierdza protokolarnie i reklamuje na piśmie
niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
2. Stwierdzone wady w dokumentacji Jednostka Projektująca usunie w terminie 7dni od daty
powiadomienia o nich, chyba że strony biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad
ustalą termin późniejszy.
§7
1. Okres rękojmi dla przedmiotu umowy wynosi 2 lata licząc od daty podpisania przez strony
protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Jednostki Projektującej za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty podpisania
przez strony protokołu zdawczo odbiorczego.
§8
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Jednostka Projektująca
zobowiązana jest do zapłacenia kar umownych dla każdego zadania określonego w § 1 pkt 1
odrębnie z tytułu:
a) zwłoki w wykonaniu pracy projektowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień zwłoki,
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b)

zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od
ustalonego przez strony terminu na ich usunięcie,
c) odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektującą w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Jednostce Projektującej za odstąpienie
od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
Jednostka Projektująca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub
zaniechanie.
§ 10
1. Jednostka Projektująca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do opracowanego przez
siebie projektu technicznego w zakresie jego używania i sporządzania kopii w celu do którego jest
on przeznaczony i nie będzie on musiał uzyskiwać zezwolenia Jednostki Projektującej na
sporządzanie kopii do takiego użytku.
2. Wady projektu wykryte na etapie realizacji Jednostka Projektująca usunie bez dodatkowego
wynagrodzenia w ramach odpowiedzialności za dzieło.
§ 11
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, w tym także rozwiązania lub uzupełnienia mogą być
dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiającego, 1
egz. dla Jednostki Projektującej.

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

ZAMAWIAJĄCY:
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