Zp.271.1.11.2018

GMINA BRENNA
UL. WYZWOLENIA 77
43-438 BRENNA
tel. (0-33) 8536397, 8536222 wew. 226 , fax. (0-33) 8536370

e-mail: zp@brenna.org.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR PRZETARGU: Zp.271.1.11.2018
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją
mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji
p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej
Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały,
Leśników, Wiązowa”
TERMINY:
składanie ofert do 14.05.2018 r. godz. 1030
otwarcie ofert – 14.05.2018 r. godz. 1115
wadium wymagane – nie wymagane

ZATWIERDZAM:
dnia ………………………..
Kierownik jednostki lub osoba, której na mocy art. 18 ust. 2 ustawy PZP powierzono pisemnie wykonywanie zastrzeżonych
dla Kierownika Zamawiającego czynności.

Uwaga:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad
prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

Gmina Brenna

Strona 1

Zp.271.1.11.2018
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Brenna www.brenna.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brenna w dniu: 02.05.2018 r.
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Brenna: reprezentowana przez Wójta Gminy Brenna
NIP: 548-243-25-67
REGON: 072182373
Siedziba Urzędu Gminy Brenna: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
Godziny pracy Urzędu: pon. 7:30 -16:30, wt., śr., czw. –7:30-15:30 i pt. 7:30 – 14:30
tel. +48 33 8536222, 338536397, fax. +48 33 8536370,
e-mail: zp@brenna.org.pl, poczta@brenna.org.pl
strona internetowa: www.bip.brenna.org.pl
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.
2.2 Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2.3 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
2.3.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., 1579 z p. zm.).
2.3.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);
2.3.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku
do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);
2.3.4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2479);
2.3.5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późniejszymi zmianami).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Zamówienie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowę
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany,
Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”, obejmującej rejon Brennej zaznaczony na mapie
poglądowej, stanowiącej załącznik nr 2 do projektu umowy (ok. 70 ha).
Ilość budynków do podłączenia w obszarze projektowanym – ok. 280.
Przewidywana długość kanalizacji sanitarnej PCV Dn 200 mm – ok. 9 km wraz z siecią i przyłączami PCV Dn 160
mm – ok. 4,5 km + przykanaliki dł. ok. 4m do ok. 280 budynków + studzienka (przykanalik - odcinek od ściany
budynku do pierwszej studzienki na nieruchomości odbiorcy wraz z tą studzienką).
Projekt ma obejmować również likwidację pompowni zlokalizowanej na działce 2006/7 w zbiegu rzeki Brennicy i
potoku Jatny, oraz przełączenie do nowego kolektora kanalizacji doprowadzonej do pompowni.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3
do niniejszej SIWZ.
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3.3 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71320000-7

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3

Usługi projektowania rurociągów

71248000-8

Nadzór nad projektem i dokumentacją

3.4 Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY
4.1 Termin realizacji zamówienia
4.1.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - przez co rozumie się datę podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego - od daty zawarcia umowy do 30.06 2019 roku.
b) pełnienie nadzoru autorskiego - od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, do
dnia zakończenia robót budowlanych i ostatecznego ich odbioru bez zastrzeżeń.
4.2. Termin płatności – zgodnie z postanowieniami § 8 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
5. OKRES I WARUNKI GWARANCJI
Nie dotyczy.
6. PROCEDURA ODWRÓCONA, OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE
6.1 W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw.
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w
toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców [ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia] i nie będzie badał wszystkich wstępnych
oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod
kątem kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 14 SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty [art. 89 ust. 1
ustawy PZP], po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza [uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej] dokona oceny podmiotowej tego
Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających.
6.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy PZP.
6.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy PZP.
7. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP, AUKCJA ELEKTRONICZNA, UMOWY
RAMOWE, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
7.1 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z p. zm.) w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego.
7.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7.4 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
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8.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1223 ustawy PZP [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne].
8.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne przesłanki
wykluczenia), tj.:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2171, z późn. zm.);
8.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Wykonawca musi spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i
zawodowych.
8.2.1 Warunek posiadania przez wykonawcę doświadczenia
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:

wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usługi (usługi zakończone), polegające na
opracowaniu dokumentacji projektowej z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej, o
długości sieci co najmniej 5 km każda.
Należy złożyć wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi została 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.
Uwaga1: Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały
wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego
należy w wykazie usług podać zakres usług odpowiadających zakresowi warunku;
Uwaga2: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania
warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
8.2.2 Warunek dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
 dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyła w
realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Projektanta,
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
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Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 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.
8.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]:
8.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego oraz łączących go z nim stosunków
prawnych. 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 informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ.
8.4.2 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 8.4.1 SIWZ wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że
realizując zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
UWAGA:
Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zobowiązanie
podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci w
zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP nie musi zostać złożony przez wszystkich Wykonawców do
oferty. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, o którym mowa powyżej będzie żądany przez
Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona w rankingu ofert pod kątem kryteriów oceny ofert.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5
ustawy Pzp (w zakresie określonym wyłącznie w pkt. 8.1.2. SIWZ).
c) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 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.
d) 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.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w 8.4.1 SIWZ, 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:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ.
g) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.
10.1.1 SIWZ.
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9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
9.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
PZP, Wykonawca jest zobowiązany - bez osobnego wezwania ze strony Zamawiającego – do przedłożenia
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
9.3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [dotyczy również spółki cywilnej].
10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH WYŁĄCZNIE OD WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA
ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA
10.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów :
10.1.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
10.1.2 Wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usług potwierdzającej warunek udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt.8.2.1 SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz
załączeniem dowodów określających czy ta usługi zostały wykonane, 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.
10.1.3 Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych
za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
10.1.4 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona polega na zasobach innych
podmiotów w trybie art. 22a ustawy PZP – zobowiązania tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści którego musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) 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.
10.2 W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z2016 r. poz. 1126).
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10.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w 10.1.1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
10.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa w pkt.10.1.2 –
10.1.3 SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów wraz z dokumentem, o którym mowa w
pkt.10.1.4 SIWZ, a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt.
10.1.1 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.
10.6 Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
10.7 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.8 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.9 Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
10.10 W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o
przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum/spółka cywilna)
11.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy PZP oraz powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu określone w pkt. 8.2 SIWZ, a także złożyć dokumenty i oświadczenia zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt.9 i 10 SIWZ.
11.2 W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których
mowa:
a) w pkt. 9.1. do 9.2. SIWZ oraz w pkt. od 10.1.1. należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
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b) w pkt. od 10.1.2 do 10.1.4 SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału
w postępowaniu;
c) w pkt. 9.3. SIWZ Wykonawcy składają łącznie.
11.3 Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.4 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o zamówienie.
11.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda
złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
11.6 Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie odpowiedzialność
prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez
umowę między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia regulują przepisy kodeksu
cywilnego.
12. PODWYKONAWCY
12.1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
12.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są oni znani w momencie
składania oferty.
12.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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.
12.4 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca jest
zobowiązany zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia
podwykonawcy.
12.5 Pozostałe warunki regulujące współpracę z udziałem podwykonawcy są określone we wzorze umowy –
załącznik nr 3 do SIWZ.
12.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
12.7 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przedstawić umowę regulującą ich współpracę.
12.8 Wykonawca zamówienia, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpis zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12.9 Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki do głównej umowy.
12.10 Umowy o podwykonawstwo muszą być zgodne z postanowieniami umowy podstawowej.
12.11 W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę
Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił
podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
13.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
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13.2 Cena za całość przedmiotu zamówienia, będzie sumą ceny za opracowanie dokumentacji projektowej i ceny
za pełnienie nadzoru autorskiego. W związku z tym Wykonawca musi wycenić oba te elementy zamówienia, co
powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w formularzu oferty. W przypadku, gdy cena za całość zamówienia nie
będzie odpowiadać sumie cen za poszczególne elementy zamówienia (opracowanie dokumentacji projektowej i
pełnienie nadzoru autorskiego), Zamawiający przyjmie jako poprawne, ceny za poszczególne elementy i stosownie
do tego dokona odpowiedniej poprawy ceny całkowitej. Analogicznie Zamawiający postąpi w przypadku, gdy
Wykonawca nie poda w formularzu oferty ceny za całość zamówienia, a tylko cenę za poszczególne elementy
zamówienia. W takim przypadku Zamawiający wyliczy cenę za całość zamówienia poprzez zsumowanie cen za
opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
13.3 Nie przewiduje się waloryzacji ceny.
13.4 Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
13.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie za zgodą
Wykonawcy.
13.6 Termin płatności i sposób rozliczania się z Wykonawcą został określony projekcie umowy – załącznik nr 3
do SIWZ.
13.7 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 Zmawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIATYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
14.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
l.p.
1.
2.

Kryterium
Cena brutto (C)

Kara umowna (K)

Znaczenie procentowe
kryterium
60%
40%

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium
60 punktów
40 punktów

14.1.1 Cena (C) - wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty - waga kryterium 60 % tj. max. 60 pkt.
Liczonym według wzoru:
Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
Cena = --------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena brutto badanej oferty
14.1.2 Kara umowna (K)
Kryterium kara umowna będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty
wysokości kary umownej za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, za
każdy dzień opóźnienia.
Najniższa kara umowna za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, tj.
30.06.2019 r., jaką może zaoferować Wykonawca to 0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień
opóźnienia. Najwyższą możliwą karą umowną za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie
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określonym w umowie, jaką uwzględni Zamawiający przy wyborze oferty to 0,06 % wartości przedmiotu umowy
brutto, za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca określając w ofercie karę umowną winien zaproponować jedną z
wartości określonych w tabeli poniżej.
Punkty w kryterium kara umowna będą przyznawane w następujący sposób:
Zadeklarowany przez Wykonawcę wysokość kary umownej za
opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie
określonym w umowie

Przyporządkowana ilość punktów

0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto
0 pkt.
0,02 % wartości przedmiotu umowy brutto
5 pkt.
0,03 % wartości przedmiotu umowy brutto
10 pkt.
0,04 % wartości przedmiotu umowy brutto
20 pkt.
0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto
30 pkt.
0,06 % wartości przedmiotu umowy
40 pkt.
Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty wysokości kary umownej, wpisania mniejszej niż
minimalna wymagana przez Zamawiającego albo wpisania większej niż maksymalna dopuszczona przez
Zamawiającego, bądź wpisanie kary umownej innej niż określone powyżej - Zamawiający uzna, że zachodzi
sprzeczność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe będzie obligowało
Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.
14.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg.
poniższego wzoru:
P=C+K
P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena brutto, i kara umowna
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena brutto
K - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium kara umowna
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
15.2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed pływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
15.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, oferta tego
Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP.
16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
16.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami,
w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
16.2 Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest
dokonanie czynności w formie faksu na nr +48 33 8536370 lub drogą elektroniczną na adres:
poczta@brenna.org.pl lub zp@brenna.org.pl.Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do
następujących czynności, wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej:
-złożenie Oferty;
- zmiana Oferty;
- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.
Gmina Brenna

Strona 10

Zp.271.1.11.2018
16.3 Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną email, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4 Wszelkie kontakty z Zamawiającym są możliwe wyłącznie w formach wskazanych w pkt. 16.2 SIWZ. Żadne
informacje nie będą udzielane telefonicznie. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ, zaleca się
przysłanie plików z pytaniami również w wersji edytowalnych plików.
17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
17.1 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Anna Sławiczek tel. 33-8536-397, a.slawiczek@brenna.org.pl
17.2 w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Barbara Stec – Czyż tel. 33 8536-397, e-mail: zp@brenna.org.pl
Aneta Cholewa tel. 33-8536-397, e-mail: a.cholewa@org.pl
18. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
18.1. Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w
art. 38 ustawy PZP.
18.2 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
20.1 Oferta musi być złożona w formie pisemnej. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z
załączonym wzorem do SIWZ.
20.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem
odręcznym nieścieralnym. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
20.3 Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem ich treści) przez Wykonawcę bez
dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą ich treści.
20.4 Gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające
zakres Pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego
imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
20.5 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony
przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem osoby lub osób
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
20.6 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
20.7 Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający samoistną de kompletację oferty /tj. bez
udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami.
20.8 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem
więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot
występuje wspólnie w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a
jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.
20.9 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20.10 Ze względu na nałożony na zamawiającego w art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek
udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu, z wyjątkiem części
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419) wykonawca stosowne zastrzeżenie powinien
złożyć w formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego
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uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były
przez wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznaczeniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert. Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione 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. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy,
zostaną odtajnione przez Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o tym, fakcie.
21. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT
21.1 Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
21.2 Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej
następujące oznaczenia: oferta na: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników”. NIE
OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.05.2018 r. Godz.1115 wraz z nazwą Wykonawcy i adresem.
21.3Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert.

21.4 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”. Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości Zamawiającego co do
ich treści i zamiarów Wykonawcy.
21.5 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.
21.6 Koszty przygotowania oferty – Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
22.1 Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna Biuro Podawcze
(parter), nie później niż do dnia 14.05.2018 r. do godziny 1030.
22.2Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania niezwłocznie.
23. OTWARCIE OFERT
23.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna pok. Nr 21
(sala sesyjna II p.) w dniu 14.05.2018 r. o godz. 1115 .
23.2 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
23.3 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w
którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
23.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
23.5 Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert z jednoczesnym sprawdzeniem
nienaruszalności kopert z ofertami i zbadaniem czy oferty złożono w terminie.
23.6 Oferty będą otwierane według kolejności złożenia przez Wykonawców z podaniem nazwy firmy, adresu
danego Wykonawcy oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, dodatkowego doświadczenia zawodowego
Inspektora Nadzoru – koordynatora, warunków płatności, zawartych w ofertach.
23.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.brenna.org.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, dodatkowego doświadczenia zawodowego Projektanta, kary
umownej oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
23.8 W przypadku złożenia ofert zamiennych, oferty pierwotne, do których dołączone są „oferty zamienne” nie
będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom po otwarciu ofert. W przypadku kiedy wykonawca nie będzie
na otwarciu ofert, oferta pierwotna (bez otwierania ) zostanie odesłana pocztą do Wykonawcy.
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23.9 Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną odesłane Wykonawcy pocztą.
24. WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH
24.1 Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
24.2 Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej
oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
24.3 Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty.
25. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12 do 23 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy PZP.
26. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
27. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy PZP.
28. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
28.1 Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku
przetargu Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
28.2 Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez
Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą
rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
29. ZAWARCIE UMOWY
29.1 Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy PZP zostanie
zawarta umowa przy uwzględnieniu zapisów istotnych postanowień umowy.
29.2 Zawarcie umowy nastąpi w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
29.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
29.4 Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:
a) Umowę konsorcjum lub spółki cywilnej, w przypadku gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta
złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) Dokumenty potwierdzające, iż osoby o których mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ posiadają wymagane kwalifikacje
(decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego);
c) Umowę z podwykonawcą – jeżeli dotyczy.
d) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 projektu
umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
29.5 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
30. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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31. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
31.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z p. zm.) –
odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach
określonych w ustawie PZP.
31.2 Środki ochrony prawnej określone w w/w dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
31.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następującej czynności Zamawiającego:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
31.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie wskazanym
w art. 182 ustawy PZP. 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.
32. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;
Załącznik nr 2 – Wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 - Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 i 2;
Załącznik nr 4- Wzór wykazu usług;
Załącznik nr 5 – Wykaz osób;
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
Specyfikację opracowała: Barbara Stec – Czyż
Brenna, dnia 02.05.2018 r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa
(Wzór formularza)
Data:..............................

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………….………….………………………………………………………………
Adres korespondencyjny:………………………………………………………………..………..…………………………………………………………….
Województwo:…………………………………………………………………………………………
Tel………………………………….. fax………………………….. e-mail………………………..
Regon…………………………….. NIP…………………………………………………………….
Adres e-mail do korespondencji ……………………..…..@............................................
Osoba do kontaktu ………………………………………………………………….………………
Tel. komórkowy ……………………………………………………………………………………
Do
..........................................................
/ Zamawiający /
...........................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany –
Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”, opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ………………. data ogłoszenia ………………….r., na stronie internetowej
www.bip.brenna.org.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brennej:
1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę:
Lp.

Przedmiot zamówienia

1.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno wysokościowej i z uzgodnieniami

2.

Pełnienie nadzoru autorskiego

Wartość oferty netto
(zł)

Stawka podatku
VAT [w %]

Wartość oferty
brutto (zł)

W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Uwzględniono również postanowienia ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 847) dot. minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.

(miejscowość )

( data )

………………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

2. Deklarujemy, iż wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia w
stosunku do terminu wynikającego z umowy – tj. 30.06.2019 r., wynosi .............% (od 0,01 % do 0,06 %)
wartości przedmiotu umowy brutto.
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego - § 7 i § 8 projektu umowy
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który jest częścią SIWZ i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego
warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
6. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach
załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
7. Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni od daty ustalonej
w SIWZ, na złożenie oferty oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca
i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą.
8. Oświadczamy, że *):
- wykonamy całe zadanie siłami własnymi,
- przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*):
(Jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie z podwykonawców musi wskazać części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy, jeśli jest on znany w na dzień
złożenia oferty):
Części zamówienia, których wykonanie zamierzam
powierzyć podwykonawcom

Nazwa firmy podwykonawcy (podać nazwę, adres
oraz REGON lub NIP firmy)

*) niewłaściwe skreślić

9. Zobowiązuję się do przesyłania potwierdzeń otrzymywanej faksem lub e-mail korespondencji. Uznaję, że brak
nadesłania potwierdzenia maksymalnie następnego dnia od daty otrzymania korespondencji będzie podstawą
do przyjęcia przez Zamawiającego daty wysyłania faksem lub e-mail i umieszczenia na stronie internetowej za
datę powzięcia informacji, od której liczone będą terminy ustawowe.
10. Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
11.Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ............ do nr .............. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie
mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne.
12. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płacone
przelewem na konto:...................................................................................................................................................

(miejscowość )

( data )

………………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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13. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp ………………………………,
oświadczam iż wybór mojej oferty prowadzi/nie prowadzi*) do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Uwaga: Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstawania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
L.p.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

*) niewłaściwe skreślić

14. Oświadczam, iż należę do sektora * mikro / małych / średnich / dużych przedsiębiorstw (zgodnie z zaleceniem
Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).
*) niewłaściwe skreślić

15. Oświadczenie składane przez wykonawców - osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą
osobiście lub w formie spółki cywilnej:
Oświadczam, że *):
- jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w RP albo w państwie członkowskim
UE lub państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze
zleceniobiorcami;
- jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą i nie zatrudniam pracowników oraz nie zawieram
umów ze zleceniobiorcami;
- jestem osoba fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej.
*) niewłaściwe skreślić

16. Oferta została złożona na ...... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ...........

(miejscowość )

( data )

………………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Pieczątka Wykonawcy

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA

Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

……………………………………………………………………………………………….(należy

podać

nazwę

zamówienia), prowadzonego przez Gminę Brenna, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

DOTYCZĄCE

SPEŁNIENIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 8.2 SIWZ oraz w
ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu
…………………………..( 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).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE USŁUGI
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Oświadczam, że oferowane przeze mnie usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3. 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 .1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie

w

związku

z

ww.

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp oświadczam, że

okolicznością,

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

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
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

pełną

zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następujących

podmiotów,

będących

podwykonawcami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę oraz adres),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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dotyczy postępowania nr Zp.271.1. 11.2018

UMOWA Nr ………………..
(projekt umowy)
zawarta w dniu ……………….. w Urzędzie Gminy w Brennej pomiędzy:
Gminą Brenna z siedzibą 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, NIP: …………….., REGON: …………………..
reprezentowaną przez:
Pana ………………………..
zwaną dalej "Zamawiającym" , a firmą:
…………………………….., z siedzibą ……………………………………………
działająca na podstawie wpisu w KRS …………………….. posiadającą NIP ……………….
REGON …………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą"

o następującej treści:
1. Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r., poz.1579 z p. zm.) – dalej ustawa PZP.
2. Zamówienie wpisano do Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem Zp …………….. w dniu
…………….. r. Zamówienie wynika z budżetu gminy Brenna Dz. …….., Rozdz. …………, par. …………..

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
inwestycji p.n. „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników
przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”, obejmującej rejon Brennej
zaznaczony na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy (ok. 70 ha).
Ilość budynków do podłączenia w obszarze projektowanym – ok. 280.
Przewidywana długość kanalizacji sanitarnej PCV Dn 200 mm – ok. 9 km wraz z siecią i przyłączami PCV Dn 160
mm – ok. 4,5 km + przykanaliki dł. ok. 4m do ok. 280 budynków + studzienka (przykanalik - odcinek od ściany
budynku do pierwszej studzienki na nieruchomości odbiorcy wraz z tą studzienką).
Projekt ma obejmować również likwidację pompowni zlokalizowanej na działce 2006/7 w zbiegu rzeki Brennicy i
potoku Jatny, oraz przełączenie do nowego kolektora kanalizacji doprowadzonej do pompowni.
2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:
1/ zakup map sytuacyjno – wysokościowej i ewidencyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
w Cieszynie oraz jej aktualizację,
2/ uzyskania wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna,
3/ opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (obejmującego wszystkie branże) w sposób zgodny z
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, wymaganiami ustawy Prawa Budowlanego,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie
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potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności
dodatkowych opracowań – w ilości 6 egzemplarzy,
4/ zapewnienie w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
5/
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6/ uzyskanie wymaganych opinii uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z
przepisów, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę,
7/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie
zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności
wymagania co do właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji
przedmiaru – w ilości 6 egzemplarzy.
8/ założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające dane
techniczne, technologiczne i organizacyjne określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót
budowlanych - w ilości 2 egzemplarzy ,
9/ przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji
projektowej oraz podstaw ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w ilości 2 egzemplarzy
10/ kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – w 2 egzemplarzach.
11/ uzyskanie w imieniu Gminy Brenna pozwolenia na budowę.
12/ wykonanie całości dokumentacji również w wersji elektronicznej.
13/ aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem
procedury przetargowej na roboty budowlane, na wezwanie Zamawiającego.
14/ przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w
wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania na wyłonienie robót budowlanych.
15/ w dokumentacji nie wolno używać określeń sugerujących nazwy wyrobów konkretnych firm;
16/ opis przedmiotu zamówienia winien być zgodny z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) – Rozdział 2 „Przygotowanie postępowania”.
§2
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:
1.Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych materiałowych i
użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury
udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń.
2.Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych
wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba
pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez
Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez
kierownika budowy.
3.Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.
4.Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.
2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych,
będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na
poprawienie ich jakości.
3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i
obowiązków, wynikających z umowy na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z
których pomocą zobowiązania wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za
własne działanie lub zaniechanie.
4.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji, tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej
zgody Zamawiającego.
§4
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań
umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - przez co rozumie się datę podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego - od daty zawarcia umowy do 30.06.2019 roku.
b) pełnienie nadzoru autorskiego - od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową, do dnia zakończenia
robót budowlanych i ostatecznego ich odbioru bez zastrzeżeń.
2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie dokumentacji projektowej w
siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 1 pkt a), przy czym termin ten nie dotyczy wydania
pozwolenia na budowę.
3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i
odbioru dokumentacji projektowej.
5. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu mają
służyć.
§6
1. Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy,
w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań
wynikających z umów o podwykonawstwo.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji
przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przedstawić umowę regulującej
ich współpracę.
4. Wykonawca zamówienia, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpis zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki do głównej umowy.
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6. Umowy o podwykonawstwo muszą zgodne z postanowieniami umowy podstawowej.
7. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę
Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił
podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
………………………. zł netto, (słownie:
………………………………………………..), czyli ……………………….. zł brutto (słownie:……………………………………….).
Cena j. w. obejmuje:
a) cena netto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy
sytuacyjno-wysokościowej z uzgodnieniami - ……………….. zł (słownie: ………………………..), czyli ………………………
zł brutto (słownie:………………………….).
b) cena netto za pełnienie nadzoru autorskiego …………………… zł, (słownie: …………………………………), czyli
……………. zł brutto (słownie: ………………………)
2. Cena za wykonanie prac projektowo – kosztorysowych w tym cena za aktualizację mapy sytuacyjno –
wysokościowej z uzgodnieniami, jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie. Cena za pełnienie nadzoru
autorskiego będzie rewaloryzowana raz w roku o wskaźnik inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych,
podawany przez Prezesa GUS, począwszy od dnia 01.01.2020 r.
§8
1. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej płatne będzie w terminie 30 dni od dnia złożenia
faktury przez Wykonawcę na biuro podawcze Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową oraz
obowiązującymi przepisami, normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace
projektowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca może wystawić jedną fakturę w wysokości 90 % wartości dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz z uzgodnieniami po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego tej części umowy. Na
pozostała część wynagrodzenia (10%) za wykonanie dokumentacji Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu
przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.
3*. Wykonawca oświadcza, że nie zatrudnia pracowników ani nie zawiera umów ze zleceniobiorcami i w związku z
tym do wynagrodzenia za nadzór mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
4*. Strony ustalają, że wynagrodzenie za nadzór autorski będzie rozliczane i wypłacane w okresach miesięcznych,
na podstawie faktur VAT składanych przez Wykonawcę do ostatniego dnia miesiąca, w którym usługa jest
wykonywana. Na potrzeby rozliczeń Strony ustalają, że do czasu zakończenia wykonywania nadzoru,
wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane zaliczkowo (z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej
obowiązującej w danym roku) w kwocie 15,00 zł + VAT za godzinę faktycznego wykonywania czynności
nadzorczych. Pozostała część Wynagrodzenie za nadzór autorski zostanie wypłacona jednorazowo po zakończeniu
wykonywania czynności nadzorczych. Zapłata wynagrodzenia za nadzór nastąpi w terminie do 14 dni od dnia
przełożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Do każdej faktury VAT za wynagrodzenie za nadzór Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
wykaz godzin wraz ze wskazaniem wykonanych w danym miesiącu czynności. Zamawiający weryfikuje i
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zatwierdza wykaz godzin. Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca nie wykona faktycznie żadnych
czynności nadzorczych, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego
potwierdzić Zamawiającemu ten fakt na piśmie.
3*. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników lub ma zawarte umowy ze zleceniobiorcami i w związku z
tym do wynagrodzenia za nadzór autorski nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
4*. Strony ustalają, że wynagrodzenie za nadzór autorski będzie płatne jednorazowo po zakończeniu realizacji
robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
dnia złożenia na biuro podawcze Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie w przypadku zmiany jego
sytuacji prawnej wynikającej z ustawy, o której mowa w ust. 3.
6. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 wszelkie koszty
wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności
koszty wszelkich materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia, w
tym: warunków technicznych, opinii, uzgodnień niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu
zamówienia, koszty wynagrodzeń pracowników, podatki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W
przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) niezbędnych do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje swojemu bankowi
obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących
Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
9. Faktury (rachunki) wystawiane przez Wykonawcę będą płatne przelewem na konto Wykonawcy:
nr
…………………………………………………………………..

10. Należność, o której
……………………………………………

mowa

w

§

7

uregulowana

zostanie

z

konta

Zamawiającego

Nr

* sposób i terminy płatności wynagrodzenia uzależnione są od tego, czy wobec wykonawcy mają
zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§9
W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub
opóźnienia rozpoczęcia prac.
§ 10
1. Do kierowania pracami projektowymi oraz pełnienia nadzoru autorskiego, stanowiącego przedmiot umowy
zostaje wyznaczony przez Wykonawcę : …………………………………………………………………….
2. Jako koordynatorów prac w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznacza
się:
Pana Dariusza Jakubiec – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury U.G. w Brennej
Pana Mariusza Nowak – Insp. ds. inwestycji U.G. Brenna
Panią Annę Sławiczek – Podinsp. ds. inwestycji U.G. Brenna
Koordynatorzy będą mieli zapewnioną pełną możliwość zaznajomienia się z rozwiązaniami projektowymi i
wnoszenia do nich uwag.

Gmina Brenna

Strona 26

Zp.271.1.11.2018
§ 11
1.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo
zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości ……….% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci karę umowną w wys. 10% wartości umowy brutto.
3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% wartości umowy brutto.
4.W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wys. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
5.W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji
uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
6.W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy
przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 12
1. Dokumentacja projektowa, jako wytwór myśli projektantów podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o
prawach autorskich i prawach pokrewnych.
2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją, przekazuje
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
wykorzystania dokumentacji projektowej do realizacji na wszelkich niezbędnych polach eksploatacji
przedmiotowego przedsięwzięcia określonego w § 1 niniejszej umowy – w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
c) realizacja inwestycji na podstawie na podstawie utworu w każdym czasie i przez osobę wskazaną przez
Zamawiającego;
d) wprowadzenie zmian i poprawek do utworu przez Zamawiającego lub osoby trzecie wskazane przez
Zamawiającego;
e) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Osobiste
prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji
projektowej.
3. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, własność nośnika, na
których zapisano (utrwalono) projekty, w tym własność nośnika elektronicznego.
4. Rysunki, opisy sporządzone przez Wykonawcę w ramach dokumentacji projektowej, stanowiące element
składowy usługi Wykonawcy przeznaczone są wyłącznie do użytku dla tej inwestycji. Projektantów
podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji;
zachowają oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych oraz prawa zwyczajowego i innych przepisów.
5. Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań lub w
celu przeprowadzenia przetargu publicznego w związku z inwestycją wymienioną w § 1, nie będzie
traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy i projektantów – autorów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych
projektu.
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§ 13
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne tytułu rękojmi w
terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i przepisach Prawa Budowlanego.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanego projektu z obowiązującymi
przepisami wobec czego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust.3 nie jest dokumentem
potwierdzającym poprawność wykonania projektu.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości i poprawności wykonanej
dokumentacji projektowej.
4. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, który zobowiązuje się
usunąć wady nieodpłatnie.
5. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, a w przypadku braku takiego
porozumienia termin jednostronnie wyznaczy Zamawiający.
6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym
terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad
Zamawiający obciąży Wykonawcę.
§ 14
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach:
a) zmiany wynagrodzenia:
- zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki
podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów;
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do
wysokości aktualnego obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
W przypadkach określonych powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wpływu zmiany wskazanych
regulacji na koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian
określonych powyżej i jest możliwa wyłączenie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w
postaci kopii zanonimizowanych umów o pracę lub/i umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na
Wykonawcy.
b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład
konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po
ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do
nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy
pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie
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zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych
istotnych zmian umowy;
d) dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie usługi, w następujących okolicznościach:
- wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez
wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do
uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego,
- konieczność wykonania określonych czynności przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i
Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację usług,
- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania usługi przez Zamawiającego zgód
lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
- wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty bądź organy, realizacji prac objętych
umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
Termin wykonania umowy na ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
e) gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej
treści do obowiązujących przepisów prawa;
f)

w przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Warunkiem
wprowadzenia zmian jest spełnianie przez nowego podwykonawcę warunków, na które powoływał się
Wykonawca składając ofertę, na poziomie nie mniejszym niż poprzedni podwykonawca, oraz nie
podleganie wykluczeniu w zakresie określonym w pkt. 8.1 SIWZ. W stosunku do nowego podwykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4 SIWZ.

g) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby
powołuje się Wykonawca.
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z proporcjonalnym ograniczeniem należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.

h)

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą
one dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.
§ 15
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie strony.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 17
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający,
jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie pn.:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo

– kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno –

wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa,
dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”.
Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….
Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….
Oświadczenie podwykonawcy usługi, który uczestniczył w wykonywaniu zadania
w okresie od daty rozpoczęcia usługi do …..
W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:
Zakres
wykonywanych Nr faktury
usług

Wartość
faktury
brutto

Data
wystawienia

Termin
płatności

Fakturę
zapłacono /
nie zapłacono

Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w
ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od
Zamawiającego.

Data ………………………………….

……………………………………….
Podpis podwykonawcy

Gmina Brenna
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją
mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji
p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w Brennej Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa,
dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”.
WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
Nazwa i adres
Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Całkowita długość
projektowanej sieci

Czas realizacji od …..
do……

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień w celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

Wykaz należy złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego.

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Pieczęć nagłówkowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NAZWA ZADANIA:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją
mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji
p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej
Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa,
dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Imię i
nazwisko

Planowana funkcja
przy realizacji
zamówienia
Projektant uprawnienia budowlane
do projektowania w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie,
wykształcenie

Podstawa
Informacja o posiadanych uprawnieniach

posiada uprawnienia budowlane do
projektowania numer …………………………
w specjalności …………………………………………
………………………… ……………………….. bez ograniczeń
i jest członkiem ………………………………………….Izby
Inżynierów Budownictwa o numerze
ewidencyjnym………………………………

dysponowania
osobą

zasób własny/
zasób innych
podmiotów*

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

……………………………………………………………………………….
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo

Gmina Brenna
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
...................................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej
Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z p. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz
pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do
budynków w Brennej Kormany – Leśników, przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały,
Leśników, Wiązowa”, składam oświadczenie:
Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………..………
Reprezentując firmę (nazwa firmy)………….................................................................................................
1. oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył
ofertę w przedmiotowym postępowaniu*

2. oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę w
przedmiotowym postępowaniu tj. (podać nazwę i adres)*:

Jednocześnie wskazuję, że : __________________________________________________________________________**
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.
........................................ ..............................
(miejscowość)
(data)

……………….………..……………………………………………………….
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

*- należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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