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(pieczęć Zamawiającego)

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej
dla tematu
pn.: Budowa układu drogowego łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul.
Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami
(wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii
kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia- Kunowice
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Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 221 000 EURO.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ
tel (0-61) 65-12-406
fax (0-61) 65-12-211
e-mail: zamowienia@swarzedz.pl
internet: http://bip.swarzedz.eu
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19.12.2019 r. - godz. 10:00 Siedziba
Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.
Termin i miejsce otwarcia ofert: dnia 19.12.2019 r. - godz. 10:30, Siedziba
Zamawiającego, pok. 411
Zakres zamówienia według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy –
wykonanie zamówienia nastąpi w 4 etapach określonych szczegółowo w Opisie
Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:
Rozdział 1.
Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział 2.
Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 3.
Druk oferty.
Rozdział 4.
Projekt umowy.

Zatwierdzam
Marian Szkudlarek
............................................
dnia.......................2019 roku
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Rozdział 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Opis sposobu porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przygotowania
i złożenia ofert
1.1. Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje
drogą pisemną lub faksem lub e-mailem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić
fakt otrzymania faksu lub e-maila.
a) Pisemnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 1
62-020 Swarzędz
Wydział Zamówień Publicznych
b) Faksem na numer: (61) 65 12 211
c) e-mailem: zamowienia@swarzedz.pl
1.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji:
a) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub
terminie.
b) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do
przygotowania oferty.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 ustawy.
1.5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
1.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Szczegółowe zasady
udziału podwykonawców w realizacji zamówienia reguluje pkt 15 SIWZ.
1.8. Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ,
b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
1.9. Forma oferty.
a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inna trwałą
techniką) w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
c) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę
umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
d) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub
jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.
e) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej
załączników):
- zostały kolejno ponumerowane;
- zostały zaparafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę i złączone w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie;
- ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być
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poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być
opatrzone podpisem osoby/osób reprezentującej, pieczątką firmową lub imienną osoby/osób
reprezentującej oraz napisem „za zgodność z oryginałem”.
f) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez
osobę/osoby podpisującą ofertę.
g) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec poniższych informacji: nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców,
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
h) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie
w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa”
rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).
i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia opakowania (koperty).
1.10. Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które:
a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji;
b) będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę;
c) będzie posiadać oznaczenie:
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia pn.:
„Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej
dla tematu pn.: Budowa układu drogowego łączącego ul. Antoniego Tabaki
z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami
(wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii
kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia- Kunowice ”
Nie otwierać przed dniem 19.12.2019 r. przed godz. 10:30”
1.11.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1
62 – 020 Swarzędz
w Biurze Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu, do dnia 19.12.2019 r. do godz. 10:00
1.12.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
1.13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie;
1.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie musi być złożone w kopercie stosownie oznaczonej z dopiskiem “zmiana” lub
“wycofanie” przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
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nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 lit. a) lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 2.1 lit. a),
d) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu.
2.2. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na stronie internetowej
http://bip.swarzedz.eu.
b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu.
3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
3.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 19.12.2019 r., o godz.10:30 w pokoju nr 411.
3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3.3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: nazwę wykonawcy,
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów przewidzianych w
postępowaniu.
3.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany
te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.
3.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny i innych kryteriów przewidzianych w postępowaniu.
4. Wymagania stawiane Wykonawcom
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 4.2) oraz którzy
nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5
pkt 1.
4.2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi wykazać wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, (zgodnie z warunkami podanymi poniżej) z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane należycie.
- 2 dokumentacje projektowe obiektów mostowych, o rozpiętości teoretycznej co najmniej 12,0 m,
w tym co najmniej 1 wiadukt kolejowy, wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację
zadania,
- 2 dokumentacje projektowe związane z budową lub rozbudową drogi o nawierzchni asfaltowej, o
powierzchni co najmniej 4000 m2 każda, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,
- 2 dokumentacje projektowe budowy kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 500m,
Strona nr 4 z 38

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WZP.271- 42/2019

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla tematu pn.: Budowa układu
drogowego łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu
pod torami (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii kolejowej nr 3 Warszawa
Zachodnia- Kunowice

- 2 dokumentacje projektowe budowy oświetlenia drogowego o długości co najmniej 500m.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie i które
posiadają wymagane uprawnienia:
- głównego projektanta- koordynatora – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej, drogowej lub kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych, bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 5- letnie
doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i minimum 10-letni staż pracy na stanowisku
projektanta (do pracy na stanowisku projektanta zalicza się czas związany z zarządzaniem
projektem),
- projektanta drogowego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 5-letni staż pracy na
stanowisku projektanta drogowego;
- projektanta mostowego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 5-letni staż pracy na
stanowisku projektanta mostowego;
- projektanta kolejowych obiektów budowlanych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
(układy torowe) bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 5-letni staż pracy na stanowisku
projektanta w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;
- projektanta systemów sterowania ruchem kolejowym- osoba posiadająca uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2018, poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku projektanta w zakresie
sterowania ruchem kolejowym;
- projektanta sieci wod-kan – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych,
gazowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 3-letni
staż pracy na stanowisku projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych;
- projektanta sieci gazowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)
oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
gazowych;
- projektanta sieci elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku
projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- projektanta sieci elektrycznej- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku
projektanta w zakresie sieci trakcyjnych;
- projektanta sieci telekomunikacyjnej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.) oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku
projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
- specjalisty ds. technologii ruchowo- przewozowej i opracowywania Tymczasowych regulaminów
prowadzenia ruchu pociągów.
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada
wymagane uprawnienia oraz staż zawodowy w więcej niż jednej specjalności.
Uwaga: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia,
które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(DzU. z 2016r. poz. 65).
Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
c) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
minimum 500.000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty
polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanej przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).
4.3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia / nie spełnia
na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5.
4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi których wskazane zdolności dotyczą.
4.8. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 4.4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2.
4.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz
pkt 16-21 ustawy Pzp może – zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp - przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
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udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe informacje w oświadczeniu o braku
podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.
4.11. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
5.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w:
a) Załączniku nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) Załączniku nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
5.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b.
5.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 1 lit. a i b.
5.5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
a szczegółowo określonych w pkt 5.6 SIWZ.
5.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu powinien – na wezwanie zamawiającego, przedłożyć następujące dokumenty:
- wykaz usług wykonanych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ);
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
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5.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych).
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
6. Sposób obliczenia ceny oferty.
6.1. Cena ofertowa (cena brutto) musi zostać przedstawiona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
6.2. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
6.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6.4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
6.5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6.6. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.
1221 - tekst jednolity ze zm.).
6.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca , składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Ocena ofert.
7.1.Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie
podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych
omyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
7.2.W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu
do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ich ofert zgodnie
z niniejszym punktem specyfikacji.
7.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Kryterium
Cena
Kwalifikacje Głównego Projektanta Koordynatora
Skrócenie zakończenia przedmiotu
umowy
Inwentaryzacja
Razem

Waga
60 (%)
15 (%)
15 (%)
10 (%)
100 (%)

7.4. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie wskazanych powyżej kryteriów
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała największą ilość punktów.

-

za
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7.5. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium
Kryterium nr 1 – Cena - 60%:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60
punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 60 pkt
Kryterium 2 – Kwalifikacje Głównego Projektanta (koordynatora) – 15 %
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie wykazu projektów wykonanych przez
projektanta (koordynatora).
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

głównego

Na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ilości wykonanych w ciągu
ostatnich 3 lat dokumentacji projektowych mostowego obiektu kolejowego, o rozpiętości teoretycznej co
najmniej 12,0 m (wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania), Zamawiający ofercie o
największej ilości wykonanych dokumentacji (tj. 10 szt.) przyzna 15 punktów,
a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza (wartość
punktowa
obliczona
z
dokładnością
do
dwóch
miejsc
po
przecinku),
według
wzoru:
T=Tobliczane/Tmax∗W, gdzie: T– kryterium, Tmax– największa uznawana ilość wykonanych
dokumentacji (Tmax=10), Tobliczane – ilość wykonanych dokumentacji wskazana w badanej ofercie, W–
maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium (Tobliczane=15).
W przypadku niepodania ilości wykonanych dokumentacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z SIWZ. W przypadku podania ilości dokumentacji większej niż 10, do obliczeń przyjęta
zostanie wartość Tobliczane= 10.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 15 punktów.
Kryterium nr 3 – Skrócenie zakończenia przedmiotu umowy
Skrócenie zakończenia przedmiotu umowy – Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie
deklaracji oferenta.
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
brak deklaracji skrócenia zakończenia robót budowlanych, tj. realizacja w maksymalnym terminie
wskazanym przez zamawiającego - 0 pkt,
skrócenie terminu zakończenia robót budowlanych o 40 dni kalendarzowych – 5 pkt,
skrócenie terminu zakończenia robót budowlanych o 80 dni kalendarzowych – 10 pkt,
skrócenie terminu zakończenia robót budowlanych o 120 dni kalendarzowych – 15 pkt.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 15 punktów.
Kryterium nr 4 – Inwentaryzacja
Wykonawca załączy do oferty dokument „Inwentaryzacja” opisujący metody i czas trwania inwentaryzacji
(i weryfikacji dostarczonych informacji) opracowany pod kątem jak najlepszego określenia zakresu prac i
minimalizacji występowania nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód, w szczególności
terenowych (dla prac ziemnych) oraz związanych z istniejącym stanem obiektu (infrastruktura kolejowa
drogowa).
Wykonawca powinien odnieść się co najmniej do następujących aspektów:
•
jakie informacje o terenie budowy, w szczególności warunkach gruntowych (stanie obiektu)
zamierza pozyskać;
•
jak zamierza dokonać zinwentaryzowania stanu istniejącego poszczególnych elementów
infrastruktury w obszarze objętym projektem (w formie opisowej);
•
przedstawi sposób, w jaki zamierza określić warunki geotechniczne (stan obiektu i jego instalacji)
wskazując metody badań i zakres prac, ich lokalizację oraz czas trwania;
•
wyodrębni działania (z podaniem terminu ich rozpoczęcia i zakończenia) podejmowane dla
przeprowadzenia inwentaryzacji wg podziału: ………………. (wymienić w zależności od przypadku
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istniejące sieci lub instalacje i inne elementy). W/w działania wykonawca przedstawi w formie
harmonogramu
W ramach kryterium „Inwentaryzacja” ocena ofert będzie dokonana w oparciu o ww. dokument
„Inwentaryzacja”.
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące zasady:

Oferowane
podejście

Jak dobrze oferta wychodzi naprzeciw wymaganiom
należytej realizacji zamówienia i minimalizuje ryzyko
wystąpienia nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej przeszkód w realizacji robót?

Ocena

Nieakceptowalne

Oferta nie uwzględnia lub w pełni nie uwzględnia wymagań SIWZ,
nie oferuje niezbędnych działań lub niezbędnych zasobów do ich
należytego przeprowadzenia lub nie odnosi się do aspektów
wskazanych przez zamawiającego w tym kryterium.

1-4

Akceptowalne

Oferta jest poprawna, zawiera minimalne działania w zakresie
inwentaryzacji. Dostatecznie odnosi się do każdego aspektu
wskazanego przez zamawiającego.

5

Dobre

Oferta pokazuje dobrze przemyślane i spójne działania należycie
rozplanowane w czasie w odniesieniu do każdego aspektu
wskazanego przez zamawiającego.

6-7

Bardzo Dobre

Oferta pokazuje dobrze przemyślane i spójne działania należycie
rozplanowane w czasie w odniesieniu do każdego aspektu
wskazanego przez zamawiającego. Ponadto oferta obejmuje
specyficzne dla inwestycji rozwiązania bazujące na doświadczeniu
personelu przewidzianego do realizacji zamówienia zwiększające
prawdopodobieństwo rzetelnego i wyczerpującego rozpoznania
stanu istniejącego.

8-9

Doskonałe

Oferta pokazuje dobrze przemyślane i spójne działania należycie
rozplanowane w czasie w odniesieniu do każdego aspektu
wskazanego przez zamawiającego. Ponadto oferta obejmuje
wysoce innowacyjne i specyficzne dla inwestycji rozwiązania
bazujące na doświadczeniu personelu przewidzianego do realizacji
zamówienia, zwiększające prawdopodobieństwo rzetelnego i
wyczerpującego rozpoznania stanu istniejącego.

10

W przypadku, gdy w ramach tego kryterium oferta otrzyma średnio mniej, niż 50% możliwych do
uzyskania punktów – zostanie odrzucona z uwagi na niezgodność z SIWZ.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów.
8. Zasady wyboru i udzielania zamówienia:
8.1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
8.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
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punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 8.2 lit. a i d, na stronie internetowej.
9. Wadium.
9.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 33.000,00 zł
9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Forma wadium.
a) Wadium może być wniesione w:
– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 359).
9.4. Miejsce wniesienia wadium.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy:
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A
konto nr 29 1600 1084 1843 0348 6000 0007
– wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli (przed terminem składania
ofert) kwota określona w pkt. 9.1. znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego.
b) Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie:
– W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)., Zamawiający wymaga złożenia
oryginału gwarancji lub poręczenia w Referacie Księgowości Urzędu Miasta i Gminy w
Swarzędzu, pok. 306 (wadium w tych formach wnosi się przed upływem terminu składania
ofert).
9.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten musi
zawierać następujące zapisy:
a) dane gwaranta;
b) gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach:
- gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.,
– gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
c) gwarancję wypłacenia całej kwoty w okresie związania ofertą, określonym w pkt 10 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
d) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną
pieczątką).
9.6. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp.
9.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
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Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, wykonawca winien
przedłożyć zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej
wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5
ustawy tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
10. Termin związania ofertą.
10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin
składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium.
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Jawność postępowania.
11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
11.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i
wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
11.3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia,
11.4. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. Zamawiający po otrzymaniu
wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych
dokumentów i poinformuje o tym Wnioskodawcę.
12. Obowiązki Zamawiającego:
12.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej
wskazanym zakresie:
a) możliwości dokonania zmiany osób posiadających stosowne, wymagane uprawnienia projektowe
w szczególności w związku z rażącym naruszeniem przez nich warunków niniejszej umowy oraz
w związku ze zdarzeniami losowymi;
b) możliwości zmiany (przedłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia, za pisemną zgodą
Zamawiającego w przypadku wystąpienia niżej wskazanych okoliczności, których strony umowy nie
były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności:
- opóźnień w odpowiedzi na wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, o uzgodnienie dokumentacji lub
wydanie warunków technicznych przez właściwych gestorów sieci,
- opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych z winy właściwych instytucji,
- wystąpienia istotnych zmian w przepisach prawa na podstawie których będzie wykonywana
dokumentacja.
13.W przypadku zaniechania świadczenia usług opisanych powyżej, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość potrącenia ich kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.
14.1. Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
14.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru oferty najkorzystniejszej.
14.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
14.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
14.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
14.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
14.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
14.8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
15.1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
15.2. Forma zabezpieczenia.
a) Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
b) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.
konto nr 02 1600 1084 1843 0348 6000 0008
c) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
d) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w niżej wskazanych formach:
–
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej;
–
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
–
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
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15.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
15.4. Zmiana formy zabezpieczenia:
a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt 14.2.a).
b) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
15.5. Zwrot zabezpieczenia
a) Zamawiający zwraca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane
15.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
16. Podwykonawstwo i wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
16.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
16.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wskazanie części zamówienia oznacza szczegółowe określenie zakresu jaki będzie realizowany przy
pomocy podwykonawców.
16.3. Niewypełnienie w tym zakresie formularza ofertowego będzie rozumiane przez Zamawiającego
jako zobowiązanie Wykonawcy do wykonania całego przedmiotu zamówienia samodzielnie, bez
powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
16.4. Dodatkowo zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca ma obowiązek
zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
16.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
16.6. Dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej, nie wyłącza konieczności
uzyskania przez Wykonawcę odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie części
realizacji zamówienia konkretnym podwykonawcom, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa
w pkt 15.4.
16.7.Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę
zamawiającego na udział podwykonawcy w realizacji zamówienia. Niniejsze postanowienie nie
wyłącza, ani w jakikolwiek sposób nie narusza prawa wykonawcy do powierzenia części realizacji
zamówienia podwykonawcy.
16.8. W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 15.6, Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie
do zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na udział określonego podmiotu. Zamawiający
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku dokona oceny czy w stosunku do podwykonawcy nie
zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W takim przypadku
wykonawca do wniosku dołącza oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
16.9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
ich realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
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wobec tego podwykonawcy.
16.10. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
16.11. Postanowienia pkt 16.7, 16.8 i 16.9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
17. Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:
W sprawach proceduralnych:
– Milena Klupś
– tel. (61) 65-12-406 Wydział Zamówień Publicznych
– Anna Ruks
– tel. j.w.
– Sylwia Grąbczewska – tel. jw.
– Adam Talaga
– tel. j.w.
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Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI A

OPRACOWANIE PEŁNOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ I
WYKONAWCZEJ DLA TEMATU PN.: BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ŁACZĄCEGO UL.
ANTONIEGO TABAKI Z UL. TYSIĄCLECIA W SWARZĘDZU WRAZ Z BUDOWĄ BEZKOLIZYJNEGO
PRZEJAZDU POD TORAMI (WIADUKTU KOLEJOWEGO) NA WYSOKOŚCI UL. TABAKI W
SWARZĘDZU W KM 292,400 LINII KOLEJOWEJ NR 3 WARSZAWA ZACHODNIA- KUNOWICE
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i
wykonawczej budowy układu drogowego łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu
wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w
Swarzędzu w km 292,400 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia- Kunowice.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Prace projektowe wielobranżowe:
2.1.1. Koncepcja wielobranżowa:
• Część drogowa z niezbędną infrastrukturą i kanalizacją cieku wodnego
• Część dotycząca budowy wiaduktu kolejowego
• Uzgodnienia branżowe z właścicielami infrastruktury zlokalizowanej w granicach planowanej inwestycji
w tym z PKP S.A. Nieruchomości i PKP S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Poznaniu
• Uwarunkowania środowiskowe
• Wstępny szacunek kosztów
2.1.2. Prace przedprojektowe:
• Badania geotechniczne
• Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych
• Dokumentacja dotycząca ochrony środowiska
• Inne działania wymagane prawem, niezbędne dla realizacji projektu i robót budowlanych
2.1.3. Układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą:
• Projekt robót drogowych
• Projekt stałej organizacji ruchu
• Projekt oświetlenia drogowego
• Projekt kanalizacji deszczowej
• Projekt przepompowni ścieków
• Projekt kanalizacji teletechnicznej
• Projekt usunięcia kolizji energetycznych
• Projekt usunięcia kolizji telekomunikacyjnych
• Projekt usunięcia kolizji gazowych
• Projekt usunięcia kolizji wod-kan
• Projekt zieleni
• Inwentaryzacja zieleni
2.1.4. Wiaduktu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową w tym:
• Dokumentację projektową dla budowy wiaduktu kolejowego
• Dokumentację projektową związaną z budową, przebudową i likwidacją infrastruktury kolejowej
związanej z budową wiaduktu
• Opracowanie fazowania i harmonogramu robót budowy wiaduktu zapewniającego zachowanie ciągłości
ruchu kolejowego w trakcie realizacji obiektu
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• Uzyskanie certyfikatu zgodności z TSI dla dokumentacji związanej z infrastrukturą kolejową
• Uzyskanie odstępstwa od przepisów technicznych i budowlanych
2.2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych dla realizacji
zadania w tym:
• Decyzje dotyczące ochrony środowiska
• Decyzje lokalizacyjne
• Decyzje wodnoprawne
• Decyzje pozwolenia na budowę / Decyzje ZRID
• Inne decyzje i zaświadczenia umożliwiające realizację zadania
2.3. Projekty podziałów nieruchomości.
2.4. Plansza zbiorcza uzbrojenia.
2.5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.
2.6. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarowych dla wszystkich branż.
2.7. Certyfikacja dokumentacji projektowej dla zakresu obejmującego infrastrukturę PKP PLK S.A.
2.8. Wszelkie inne opracowania niezbędne do osiągnięcia celu jakim jest wykonanie przedmiotu
zamówienia, tj. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację zadania.
2.9. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD.
3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z:
3.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z późn. zm.),
3.2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poż. 462),
3.3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno — użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z
późn. zm.).
4. Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno — użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).
5. Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w
tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić niskie
koszty budowy i eksploatacji obiektu.
6. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia
zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na budowę układu drogowego łączącego
ul. Antoniego Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami
(wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii kolejowej nr 3 Warszawa
Zachodnia- Kunowice. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy
własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące
materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29
ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji
konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku
podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy
dodać zapis „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 pzp).
7. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim
posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.
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8. Dokumentację należy opracować w ilości egzemplarzy:
8.1. Koncepcja wielobranżowa wraz z szacunkowym kosztem realizacji zadania:
- 3 egzemplarze (komplety w formie papierowej).
- 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym w formacie „pdf”.
8.2. Projekt budowlany:
- 6 egzemplarzy (kompletów) w formie papierowej,
- 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym w formacie „pdf”.
8.3. Projekt wykonawczy:
- 4 egzemplarze (komplety) w formie papierowej,
- 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym w formacie „pdf”.
8.4. Przedmiary robót:
- 2 egzemplarze (komplety w formie papierowej),
- 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym (Word, Excel).
8.5. Kosztorys inwestorski:
- 2 egzemplarze (komplety w formie papierowej),
- 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym.
8.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
- 2 egzemplarze (komplety w formie papierowej),
–
1 egzemplarz na nośniku elektronicznym w formacie „pdf”.
9. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
- Wielowariantowa koncepcja realizacji wiaduktu kolejowego w km 292,400 linii nr 003 Warszawa
Zachodnia- Kunowice na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu (ze wskazaniem wariantu III bez toru
306 i o wysokości skrajni pod obiektem H=4,50 m)
Projekt koncepcyjny budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi dla samochodów
osobowych (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii kolejowej nr
003 Warszawa Zachodnia- Kunowice na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu- opracowanie drogowe.
Projekt koncepcyjny budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi dla samochodów
osobowych (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii kolejowej nr
003 Warszawa Zachodnia- Kunowice na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu- opracowanie drogowe.
–
Załączniki graficzne do wniosku o opinie do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej: linia kolejowa nr 352 od km -0.869 do km 1.282, linia kolejowa nr 3 od km 290.700 do km
292.900, opracowane na zlecenie PKP PLK w ramach projektu "Prace na obwodnicy torowej Poznania", tj.
mapy przedstawiające istniejące uzbrojenie terenu, proponowany przebieg linii kolejowej, z
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla planowania obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu.
(Jednocześnie informujemy, że w ramach dokumentacji projektowej dla zadania „Prace na obwodnicy
towarowej Poznania” przewidziano: w rejonie projektowanego wiaduktu kolejowego nad ul. Tabaki –
modernizację głowicy rozjazdowej w sposób nie zagrażający możliwości budowy wiaduktu w omawianej
lokalizacji, przy czym Projektant wiaduktu kolejowego powinien dostosować rozwiązania projektowe do
docelowego układu głowicy rozjazdowej oraz przewidzieć konieczność usunięcia kolizji z infrastrukturą
kablową i projektowanym oświetleniem rozjazdów; na wysokości przejścia dla pieszych pod torami –
wymianę nawierzchni w torze stacyjnym nr 9)
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Rozdział 3

Formularz ofertowy
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
nr tel. …...........................
nr fax. …..........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................
zarejestrowana(y) / wpisany do
………………………………………………...
pod nr …………………………………….
(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej dla tematu pn.: Budowa układu drogowego łączącego
ul. Antoniego tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami
(wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii kolejowej nr 3 Warszawa
Zachodnia- Kunowice” z dnia ….............2019 roku opublikowanego w siedzibie Zamawiającego oraz na
stronie internetowej (http://bip.swarzedz.eu), oraz w BZP pod pozycją nr …............................
1. Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem za kwotę:
Stawka podatku VAT:
............... %
Brutto (wraz z podatkiem VAT):
............... zł
Słownie: ................................................................................ zł
2. Oświadczamy, iż niżej wymieniony Główny Projektant zrealizował następujące usługi projektowe
(w zakresie kryteriów oceny ofert):
Imię i Nazwisko

Zakres realizacji (wskazać szczegółowe Zamawiający
informacje
dotyczące
ocenianego
kryterium)

Termin
wykonania
(data decyzji
uzyskania
pozwolenia
na budowę)

3. Oferujemy skrócenie zakończenia przedmiotu umowy o …......... dni kalendarzowych
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z
wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkach Zamówienia. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć
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następującą część zamówienia (wskazać część zamówienia i nazwy podwykonawców):
–

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

–

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

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wadium zostało wniesione w dniu …........... w formie …..............., które należy zwrócić na konto
bankowe o numerze .......................................................
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
......................................................
......................................................
…...................................................
…...................................................
Podpisano:
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.
.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 1
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
„Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla tematu
pn.: Budowa układu drogowego łączącego
ul. Antoniego tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu
pod torami (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii
kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia- Kunowice”
Nazwa Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
oświadczam, co następuje:
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności określone w Rozdziale 1 pkt 4 SIWZ.
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………………........
w
następującym
zakresie:
………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
„Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla tematu
pn.: Budowa układu drogowego łączącego
ul. Antoniego tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu
pod torami (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii
kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia- Kunowice”
Nazwa Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
…................................................................................................................................
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.
podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
…………………………………………………………………………………………………........................
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) , nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

.............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Zakres
(przedmiot)
zamówienia*

Nazwa podmiotu,
na rzecz którego
zostały
wykonane
usługi

Wartość
zamówienia
brutto w zł

Termin realizacji
Rozpoczęcie

Zakończenie

Uwagi**

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 4.2. b) Rozdział 1
SIWZ.
** W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów lub osób trzecich należy wpisać
„zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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Załącznik nr 4
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

L. p.

Nazwisko i imię

Kwalifikacje
zawodowe/
doświadczenie
- posiadane
uprawnienia

(dokładnie według
wymogów z Rozdz. 1 pkt 4
SIWZ)
Osoba
pełniąca
funkcję
Głównego
projektanta
–
koordynatora
posiadający
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności
architektonicznej
bez
ograniczeń
Staż pracy …. lat (a)

Zakres
wykonywanych
czynności oraz miejsce
realizacji zamówienia

Podstawa
dysponowania,
osobami1

Osoba
posiadająca
uprawnienia budowlane do
projektowaniu w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń,
Osoba
posiadająca
uprawnienia budowlane do
projektowaniu w specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
wentylacyjnych
bez
ograniczeń,
Osoba
posiadająca
uprawnienia budowlane do
projektowaniu w specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych
bez
ograniczeń.

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ROZDZIAŁ 4

UMOWA Nr CRU …...
W dniu ............................ 2019 r. w Swarzędzu pomiędzy Gminą Swarzędz, zwaną dalej
"Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - Mariana Szkudlarka,
a ...................................................................................................................................... mającą
siedzibę w ............................... przy ul. ...................................., wpisaną do CEIDG/zarejestrowaną
w dniu ............. w Sądzie Rejonowym w ...................................................., o numerze ............, o
nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej ................................................., o numerze
REGON...................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:..................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:

§1
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się realizacji Zamówienia na Opracowanie
dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „...” zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, załącznikiem nr 1 “Opis przedmiotu zamówienia” oraz złożoną ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe uprawnienia budowlane do opracowania
projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

§2
Jeżeli Wykonawcę stanowią podmioty wspólnie wykonujący Umowę związane umową konsorcjum (lub
inną regulującą ich współpracę) to:
1) podmioty wchodzące w jego skład będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne
przed Zamawiającym za wykonanie Umowy;
2) warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie umowy konsorcjum (lub innej umowy
regulującej ich współpracę). Podmioty wchodzące w jego skład powiadomią Zamawiającego o
swoim partnerze wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji
wiążących Wykonawcę; w szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące
w skład konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu wszelkich
oświadczeń woli lub wiedzy, pochodzących od Zamawiającego, a których potrzeba złożenia przez
Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, a ponadto z treści
pełnomocnictwa wynikać będzie wyraźne upoważnienie partnera wiodącego (lidera) do przyjęcia
od Zamawiającego oświadczenia woli lub wiedzy, nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego
(lidera) i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne;
3) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie umowy
regulującej współpracę partnerów konsorcjum, którzy wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu
Umowy;
4) Partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich
partnerów;
5) podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub inną regulującą ich współpracę) są uprawnione
wobec Zamawiającego w ten sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie
do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z nich zobowiązanie do zapłaty
umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład
konsorcjum (solidarność wierzycieli).
6)
§3
1. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie pisemnej (listem
poleconym), telefonicznej lub elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Umowy,
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wymagających wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej. W przypadku, gdy z treści Umowy wynika
wymóg zachowania formy pisemnej, przyjmuje się, że forma ta została zastrzeżona pod rygorem
nieważności.
Dane kontaktowe Zamawiającego:
[______________]
Dane kontaktowe Wykonawcy:
[______________]
lub na inny adres wskazany przez Stronę na piśmie.
2. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o wszelkich zmianach osób upoważnionych
do kontaktów danych teleadresowych, o których mowa w ust.1.
3. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa
się za skutecznie doręczoną.
§4
Strony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy:
 Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – dzień podpisania Umowy;
 Termin wykonania przedmiotu Umowy:
a) wykonanie dokumentacji … dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy;

ETAP 1 - opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z szacunkowym kosztem
realizacji zadania w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz uzyskaniem jej
akceptacji ze strony Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza rozbieżności między docelowym projektem a opisem
przedmiotu zamówienia i załączoną wielowariantową koncepcją realizacji wiaduktu
kolejowego oraz projektem koncepcyjnym układu drogowego. Zmiany mogą wynikać z
warunków technicznych oraz uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.

ETAP 2 - opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi warunkami,
uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do wystąpienia o pozwolenie na budowę w
terminie do 15 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji
wielobranżowej;

ETAP 3 - uzyskanie prawomocnych decyzji niezbędnych do realizacji zadania oraz
wszystkich pozostałych, niezbędnych uzgodnień w terminie do 3 miesięcy od przekazania
Zamawiającemu projektu budowlanego.

ETAP 4 - opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami
inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w
terminie do 2 miesięcy od przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego.
b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych na
podstawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji bez względu na ilość kontraktów
lub wykonawców.
§5
1.
Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań na
nim ciążących, a wynikających z Umowy, w tym za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami wynosi: ………………………………………… zł brutto (wraz z podatkiem VAT), słownie:
………………zł brutto.
2.
Rozliczenie za wykonaną usługę związaną z opracowaniem pełnobranżowej dokumentacji
projektowej kąpieliska nastąpi na podstawie trzech faktur wystawionych po opracowaniu kolejnych
etapów zamówienia, potwierdzonych częściowymi protokołami odbioru zamówienia, w rozbiciu na:
1) ETAP 1 – wykonanie wielobranżowej koncepcji wraz z szacunkowym kosztem realizacji zadania –
15% płatności z kwoty umownej;
2) ETAP 2 – po uzyskaniu pozwoleń na budowę lub/i decyzji ZRID – 60% płatności z kwoty
umownej;
3) ETAP 3 – wykonanie reszty przedmiotu zamówienia – 25% płatności z kwoty umownej.
3.
Faktury częściowe i końcowa, prawidłowo wystawione, będą płatne do 30 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.
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4.
Faktury częściowe i końcowa za wykonanie przedmiotu umowy wystawione będą w oparciu o
protokoły częściowe oraz o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy;
5.
Podpisanie przez zamawiającego któregokolwiek z protokołów częściowych i zapłata
jakiegokolwiek wynagrodzenia za wykonane części zamówienia nie może być traktowana, jako
akceptacja tejże części zamówienia, albowiem usługa może zostać przyjęta jedynie w całości i
jedynie w formie podpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wraz z
ostatecznym rozliczeniem.
6.
Rozliczenie za wykonane prace związane z opracowaniem pełnobranżowej dokumentacji
projektowej kąpieliska nastąpi na podstawie faktury końcowej;
7.
Faktury częściowe nie potwierdzone częściowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia
lub faktura końcowa nie potwierdzona ostatecznym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia,
zostaną odesłane.
8.
Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu
odbioru zamówienia przez przedstawicieli obu stron umowy - po uzyskaniu prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowę.
9.
Warunkiem zapłaty należności z tytułu faktury końcowej, jest usunięcie przez Wykonawcę
stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad i usterek i usunięcie niekompletności dokumentacji, w
przypadku jej zaistnienia.
10.
Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
11.
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.

4.

5.

§6
Każdorazowo, przekazywanie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia będzie dokonywane w
siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w umowie i OPZ.
Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu każdego z zadań przedmiotu
zamówienia będzie Protokół Przekazania podpisany przez obie Strony.
Zamawiający dokona oceny otrzymanych materiałów w terminie i na zasadach określonych
w niniejszej umowie.
Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i przyjęcie przez Zamawiającego każdego zadania
przedmiotu zamówienia będzie Protokół Odbioru podpisany przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć poszczególne opracowania będące przedmiotem Umowy w
ilości kompletnych egzemplarzy określonych w OPZ.
Jeżeli przed dokonaniem odbioru poszczególnych etapów nastąpi zmiana stanu prawnego, bądź
zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na
realizację nieodebranego etapu lub etapów, Wykonawca nieodpłatnie dostosuje ten etap lub etapy do
obowiązujących lub opublikowanych w Dzienniku Ustaw przepisów prawa.
W sytuacji opisanej w ust. 6 Zamawiający doliczy niezbędny realny czas do dokonania zmian.
Postanowienia ust. 7 mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której Wykonawca nie pozostaje w
zwłoce z realizacją danego zadania zamówienia.
§7
Strony niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy wyznaczą odpowiednie osoby do realizacji umowy
poprzez pisemne przekazanie wszelkich danych.
Wykonawca oświadcza, iż reprezentujące go osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania
wszelkich czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
Zamawiający oświadcza, że reprezentujące go osoby są uprawnione do samodzielnego działania z
zastrzeżeniem, iż do wykonywania czynności związanych z odbiorem, w tym do potwierdzenia
podpisem na Protokołach Przekazania i Protokołach Odbioru konieczne jest działanie łączne, co
najmniej jednej osoby reprezentującej Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.
Osoby wskazane w ust. 1 reprezentujące Zamawiającego nie są uprawnione do składania oświadczeń
woli w zakresie zwolnienia bądź zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania finansowego przez
Zamawiającego; do zaciągania bądź zwalniania ze zobowiązań finansowych są osoby posiadające
stosowne umocowanie w tym zakresie.
W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1, do dokonania czynności określonych
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w ust. 2 i 3 upoważnione są osoby je zastępujące. Upoważnienie do dokonania czynności określonych
w ust. 2 i 3 dla osób zastępujących osoby, o których mowa w ust. 1, powinno być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Stron.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

§8
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością wiedzą
techniczną, normami technicznymi oraz innymi przepisami prawa, obowiązującymi na dzień
przekazywania dokumentacji.
Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń, nazw
własnych materiałów/urządzeń oraz warunków udziału w postępowaniu przetargowym w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję, to jest sprzecznie z ustawą z Prawo zamówień publicznych.
W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do
wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie
treści SIWZ wykonawców i ewentualne modyfikacje opracowanych dokumentów, których konieczność
wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach procedury opisanej wyżej, w
terminie 3 dni roboczych, a w przypadkach szczególnie złożonych – 5 dni roboczych od przekazania
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy.
Wykonawca, w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, opracuje i przedłoży Zamawiającemu do
zatwierdzenia dokument pn. „Organizacja i metodologia realizacji zamówienia”, składający się z
następujących elementów:
1) schemat organizacyjny zarządzania wykonaniem zamówienia;
2) wykaz proponowanych czynności, uznanych za niezbędne do osiągnięcia celów dokumentacji
objętej niniejszym zamówieniem;
3) imienna lista osób, które będą wykonywać zamówienie,
4) potrzebne podstawowe dane wejściowe, które Wykonawca zamierza zgromadzić do wykonania
poszczególnych opracowań objętych niniejszym zamówieniem (w tym: materiały archiwalne do
uzyskania z instytucji, pomiary, badania i ekspertyzy własne stanu istniejącego);
5) opis planowanego systemu sprawdzeń i kontroli Wykonawcy (w tym system nadzoru nad
podwykonawcami) oraz opis planowanego systemu działań korygujących;
6) opis, jak realizacja prac objętych niniejszym zamówieniem będzie dokumentowana
w raportach Wykonawcy, wymienionych w OPZ;
7) wyjaśnienie możliwych zagrożeń, jakie mogą się pojawić przy wykonaniu opracowań objętych
niniejszym zamówieniem oraz założenia przyjęte do ich likwidacji, mające wpływ na skuteczną
realizację umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu kontroli wykonywania przedmiotu
Umowy w każdym czasie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy lub
innym miejscu faktycznego wykonywania przedmiotu Umowy.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w OPZ czynności. Zamawiający jest uprawniony według własnego
wyboru do żądania:
 oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
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8.
9.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

przepisami ustawy z dnia 20 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
pózn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2
kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88).
Ani Wykonawca, ani jego Podwykonawcy, ani też ich Personel nie zaangażują się w trakcie
obowiązywania Umowy, pośrednio lub bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową,
która stałaby w sprzeczności z obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zlecić usunięcie wad lub dokończenie wykonania Umowy osobie trzeciej, a
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie wszelkich szkód oraz kosztów poniesionych przez
Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania Umowy i zmiany Wykonawcy na osobę
trzecią.
§9
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy
nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlano-montażowych, prowadzonych na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot Umowy.
Zakres pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego określają odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pózn. zm.), a w
szczególności nadzór autorski obejmuje:
1) kontrolę zgodności realizacji robót budowlano – montażowych z dokumentacją projektową,
stanowiącą przedmiot Umowy w trakcie ich wykonywania,
2) uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę
robót budowlano – montażowych. Wprowadzanie powyższych zmian powinno być przez
Wykonawcę w formie pisemnej,
3) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i wykonawcę
robót budowlano – montażowych na terenie budowy lub innym wskazanym miejscu,
4) udzielanie wyjaśnień wykonawcy robót budowlano – montażowych odnośnie wszelkich
wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w
toku realizacji tych robót
Autorzy dokumentacji projektowej, o której mowa wyżej uczestniczyć będą w nadzorze autorskim na
każde wezwanie Zamawiającego.
Usuwanie wad dokumentacji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robót budowlano –
montażowych nie wchodzi w zakres nadzoru autorskiego i stanowi obowiązek Wykonawcy bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Strony ustalają , że liczba wizyt głównego projektanta oraz projektantów branżowych na budowie
wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego.
Z każdego pobytu na budowie lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach
nadzoru autorskiego projektant otrzyma poświadczenie pobytu podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego. Poświadczenie to będzie podstawą do wystawienia faktury.
Obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego dotyczy całego okresu wykonywania inwestycji
realizowanej na podstawie dokumentacje projektowej stanowiącej przedmiot Umowy.
§ 10
Wykonawca oświadcza, iż:
1) w chwili przekazania przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w całości i na
wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do dokumentacji stanowiącej przedmiot
Umowy;
2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść autorskie prawa
majątkowe i prawa zależne w zakresie opisanym w pkt 1 do przedmiotu Umowy na
Zamawiającego;
3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do przedmiotu Umowy nie są i nie będą przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez
żadnych ograniczeń;
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2.

3.

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Wykonawcę nie będzie dokonane
w terminie późniejszym niż dzień przekazania przedmiotu Umowy lub jego części
Zamawiającemu;
5) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnieniem twórcy
przedmiotu Umowy w chwili przekazania przedmiotu Umowy lub jego części Zamawiającemu, iż
w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu Umowy nie znanych w chwili
zawarcia niniejszej Umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części na tych
polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia na rzecz
Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. Powyższe odnosi się także do pól eksploatacji
przedmiotu Umowy lub jego części znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, lecz w niej
niewymienionych.
Z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy lub jego części Wykonawca przenosi na
Zamawiającego bezwarunkowo i na wyłączność, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
Umowy, całość przysługujących autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przedmiotu
Umowy, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.
Równocześnie przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy przedmiotu Umowy, które
przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których
zostaną one utrwalone.
Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
przedmiotu Umowy lub jego części będzie mógł korzystać z niego w sposób nieograniczony i w
nieograniczonym czasie w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),
3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) wprowadzanie do obrotu,
5) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,
6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
8) nadawania za pośrednictwem satelity,
9) reemisji,
10) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
11) wykorzystania w utworach multimedialnych,
12) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
13) wprowadzania zmian, skrótów,
14) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
15) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
16) najem,
17) dzierżawa,
18) udzielanie licencji na wykorzystanie,
19) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
20) publikowanie części lub całości.
bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz
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broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób.
Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w dokumentacji stanowiącej
przedmiot Umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych
dokumentacją przedmiotu Umowy.
Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu Umowy lub jego części Wykonawca przekaże
oświadczenie autorów opracowań projektowych, iż nie będą wykonywać praw autorskich osobistych
do przedmiotowych opracowań projektowych oraz nie będą zgłaszać wobec Zamawiającego roszczeń
wynikających z osobistych praw autorskich do przedmiotowych opracowań projektowych.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, zgłaszającą
roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno osobistych, jak i
majątkowych, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po stronie
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
postępowania;
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.
Każda część przedmiotu umowy będzie zawierała oświadczenie, stanowiące Załącznik nr … do
niniejszej Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność
i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji oraz oświadczenie
Wykonawcy stanowiące Załącznik nr … do niniejszej Umowy. Podwykonawcy przeniosą na
Zamawiającego uprawnienia z tytułu przysługujących mu praw autorskich w zakresie wykonywanego
zakresu stanowiącego powierzoną im część przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w
zdaniu pierwszym.
§ 11
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4
ust. 1 pkt 2) Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 Umowy za
każdy dzień opóźnienia;
2) w przypadku zwłoki w wykonaniu danego Etapu – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za
dany Etap, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie;
3) w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w wysokości 30%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;
4) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w czasie odbioru przedmiotu Umowy lub w okresie
rękojmi – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie wady;
5) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz dokonywaniu
ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 4
Umowy – w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki;
6) za każdorazowe naruszenie postanowień umownych zawartych w §13, 15, 16 Umowy w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek z
zastrzeżeniem pkt 8 i ust. 8;
7) za nieprzedłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 13 ust. 3
Umowy, w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
8) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów, o których mowa § 8 ust. 5
Umowy - w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
9) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
dowodów spełnienia wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, o których mowa w § 8 ust. 7 Umowy - w wysokości 200,00 PLN (słownie:
dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
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Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.
W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej na podstawie ust. 1 pkt 2 Zamawiający może
wstrzymać egzekwowanie kary umownej, jeżeli Wykonawca złoży Zamawiającemu gwarancję
bankową zapłaty naliczonej kary umownej. Wykonawca uzyska przed jej złożeniem akceptację treści
gwarancji przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie określonym Umową wówczas ustalona kara
umowna będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W przeciwnym razie,
Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikających z kary umownej.
Regulacja dotycząca możliwości wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji
przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji bankowej jej zapłaty, nie dotyczy sytuacji, w której
Zamawiający, wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego etapu, poniósł szkodę bądź sytuacji, w
której Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał etap, za który naliczenie
kary umownej będzie obligatoryjne i potrącenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwłoki w
jego realizacji nastąpi z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub będzie egzekwowane z
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
W przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający
może dochodzić wyrównania poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
§ 12
W przypadku kiedy Wykonawca dopuści się co najmniej 30-dniowej zwłoki w realizacji któregokolwiek
etapu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Zamawiający w ciągu 60 dni od powzięcia informacji
o zaistnieniu ww. zdarzenia może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (ex nunc) bez
potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej oraz odszkodowania za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (ex nunc)
w przypadku:
1) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, w ciągu dni 30 od daty powzięcia
przez Zamawiającego informacji o wykreśleniu;
2) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy, w ciągu 30 dni
od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajęciu majątku;
3) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości wynagrodzenia netto,
określonego w § 5 ust. 1 Umowy – w ciągu 30 dni od daty przekroczenia;
4) gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 13 ust. 2,
w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych
w § 13 ust. 3 Umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w
terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia ważnego i wykonalnego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak niż w
terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu zdarzeń
opisanych w pkt 1÷2 niniejszego ustępu.
W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, Wykonawca
sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji sporządzony na dzień rozwiązania
Umowy.
W protokole, o którym mowa w ust. 3, Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane
przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy przysługuje część
wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego w kwocie odpowiadającej
wynagrodzeniu za te prace.
W przypadku, gdy prace objęte przedmiotem Umowy zostaną złożone do Zamawiającego przed
dniem zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 i ust. 2 , a nie zostaną jeszcze odebrane przez
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru prac. W przypadku dokonania
odbioru prac w sytuacji określonej niniejszym ustępem, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia w
kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawierania Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
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okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części Umowy.
§ 13
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Wykonawca oświadcza, iż wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w wysokości 10 % Maksymalnej kwoty całkowitego wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, czyli kwotę: …………………………………. PLN (słownie: ……………………………. złotych).
Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne
i wykonalne, aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz
usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie
obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie
rękojmi (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie
obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin rękojmi.
W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem
dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z ustępem 2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo
wstrzymania płatności do czasu przedłużenia lub złożenia nowego zabezpieczenia lub prawo, według
wyboru Zamawiającego, do zrealizowania zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniędzy jako
zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu bądź prawo do uzupełnienia z płatności należnych
Wykonawcy do wysokości kwoty należnego zabezpieczenia Umowy poprzez potrącenie i traktowania
uzyskanych pieniędzy jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłużonego lub nowego
zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas
jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z zasadami
rozliczenia zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy
nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. Przedłużone lub nowo ustanowione zabezpieczenie
ma być zgodne z postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ.
Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% w
ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane
protokołem odbioru końcowego. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi i zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie tego okresu pod warunkiem usunięcia wszystkich wad i
usterek.
§ 14
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji
stanowiącej przedmiot Umowy, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel
oznaczony w Umowie oraz wynikający z przeznaczenia dokumentacji.
Wykonawca udziela rękojmi za Wady dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy na okres 48
miesiące od dnia określonego w ust. 3.
Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego ostatniego Protokołu
Odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.
W przypadku otrzymania niekompletnej lub wadliwej dokumentacji, Zamawiający wykonując
uprawnienia z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy
z tytułu realizacji niniejszej umowy.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust. 4 i 5, Zamawiającemu przysługuje prawo do
naliczenia kar umownych i żądania naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni
roboczych od ich ujawnienia.
Niezależnie od terminu określonego w ust 2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą w przypadku wad lub usterek robót zrealizowanych według jego dokumentacji
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projektowej, wynikłych wskutek wad lub usterek tejże dokumentacji.
Jeżeli w trakcie wykonania robót budowlano – montażowych prowadzonych w oparciu
o przedmiot niniejszej Umowy zostaną ujawnione wady w dokumentacji projektowej, których nie
można było stwierdzić w chwili odbioru, a po uprzednim zawiadomieniu o zaistniałej sytuacji
Wykonawca uchyla się od podnoszonych w przedmiotowej sprawie zarzutów lub złoży oświadczenie,
iż dokumentacja wolna jest od wad, Zamawiającemu przysługuje prawo powołania niezależnego
eksperta, który zbada zasadność podnoszonych uwag.
W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutów stawianych Wykonawcy, o których mowa
w ust. 9, wszelkie koszty postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie jak również koszty
wynikłe z tytułu opóźnienia przedmiotu Umowy o roboty budowlano – montażowe
z przyczyn spowodowanych wadliwością dokumentacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku wstrzymania prac budowlano – montażowych
na skutek wystąpienia wad w dokumentacji projektowej. Powyższe unormowanie dotyczy również
innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, takich jak przykładowo, choć nie wyłącznie,
kosztów wynikających z konieczności zmiany umowy na roboty budowlane
w związku z ujawnionymi wadami.
Po zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 9 i 10, okres rękojmi na dokumentację ulega
wydłużeniu do dnia upływu okresu obowiązywania rękojmi za roboty budowlano – montażowe
realizowane w oparciu o przedmiotową dokumentację.
W przypadku rozwiązania umowy (ex nunc) postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio
w zakresie w jakim Zamawiający dokonał odbioru prac.
§ 15
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu Umowy podwykonawcom.
Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
wykonanie tej części przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców.
Zawarcie Umowy z podwykonawcą nie stwarza żadnych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy
Zamawiającym i którymkolwiek z podwykonawców, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności
za zapłatę wynagrodzenia za dokonane czynności przez podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię umowy z
podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia listy zatrudnionych
Podwykonawców i wskazania zakresu prac powierzonych tym Podwykonawcom.
§ 16
Z wyjątkiem przypadków zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, Wykonawca nie może
dokonywać żadnych zmian osób wskazanych w ofercie do realizacji umowy.
W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może żądać zmiany poszczególnych osób
zaangażowanego do realizacji Umowy.
Jeżeli z jakichkolwiek powodów koniecznym stanie się zastąpienie jakiejkolwiek osoby, Wykonawca
zatrudni, za zgodą Zamawiającego, osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, o których
mowa w SIWZ. Ewentualna odmowa zgody Zamawiającego na zatrudnienie osoby wskazanej przez
Wykonawcę powinna zostać uzasadniona na piśmie.
Jeżeli Wykonawca poweźmie wiadomość, że którakolwiek osoba została skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy,
którego został orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego
zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej – niezwłocznie zawiadomi na piśmie o
tym fakcie Zamawiającego, jednocześnie przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji inną osobę o
tych samych lub wyższych kwalifikacjach.
W sytuacji przewidzianej w ust. 4 Zamawiający zaakceptuje wymianę osoby na zaproponowany przez
Wykonawcę, o ile wskazana osoba spełnia wymogi dotyczące jego kwalifikacji.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z
usunięcia lub wymiany osoby.
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§ 17
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiającego zostanie wydana jeżeli
przeniesienie obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie będzie wynikiem połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełniał będzie warunki udziału w postępowaniu, nie
będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie będzie pociągało to za sobą innych
istotnych zmian Umowy.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przez
niego przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego)
z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 18
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której został
wybrany, możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności
i w zakresie określonym poniżej:
1) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów
i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:
a) opóźnienie w wydaniu przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których
są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów;
b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę;
– w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej i o ile ich
powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy – zmianie
może ulec termin realizacji, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o
której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,
2) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa – możliwa jest w
szczególności zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy lub wynagrodzenia;
3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ – w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionej w pkt 3 możliwa jest w szczególności zmiana terminu
realizacji Umowy;
b) wskazane w SIWZ.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w § 3 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia
jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, tj. nowe ceny usług (ceny jednostkowe za m2
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powierzchni sprzątania) wraz z kalkulacją przedstawiającą realny wpływ zmian na cenę usług
świadczonych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy, przedstawiona kalkulacja musi wykazywać
(dowodzić), że wzrost wynagrodzenia nie przyczyni się do bezpodstawnego wzbogacenia Wykonawcy
oraz że wzrost cen usług nie jest podyktowany przerzuceniem ryzyka prowadzenia działalności
gospodarczej na Zamawiającego, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

1.
2.
3.

§ 19
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, aneksu pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Nr 1 – SIWZ wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia
Nr 2 – Oferta Wykonawcy
Nr 3 – Oświadczenie autora dokumentacji
Nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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