Zamawiający:
Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. (32) 47-65-065, fax (32) 47-65-100

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
przebudowy budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
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1 Zamawiający :
Gmina Godów z siedzibą w 44-340 Godów ul. 1 Maja 53
tel. +48 32 47 65 065, fax. +48 32 47 65 100 wew. 38, 35
e-mail : gmina@godow.pl.,
barbara.banko@godow.pl
NIP-647-17-04-413
2 Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
2.1 Oferta wraz z załącznikami – pisemnie.
2.2 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
2.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocą faxu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3 Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).
4 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej
dla zadania pn. „Przebudowa budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul. 1-Maja
116”
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a.

inwentaryzacji budynku,

b.

projektu przebudowy poddasza w zakresie adaptacji nieużytkowej części na mieszkanie oraz
przebudowę istniejącego mieszkania,

c.

projektu zmiany konstrukcji stropów nad parterem oraz klatki schodowej,

d.

projektu termomodernizacji dachu z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego oraz
częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

e.

projektu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian,

f.

projektu przebudowy instalacji c.o,

g.

projektu przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz odgromowej,

h.

wykonanie projektu przebudowy instalacji wod.- kan.,

i.

wykonanie projektu przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej,

j.

projekt przebudowy kotłowni,

k.

wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

l.

przedmiarów robót jw. wraz z uwzględnieniem
wykończeniowych związanych z remontem,

m.

kosztorysów inwestorskich robót jw. wraz z uwzględnieniem kosztów wszystkich robót
wykończeniowych związanych z remontem,
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kosztów

wszystkich

robót

n.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

o.

audytu energetycznego,

p.

część B (ekologiczno-techniczna) wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w
Katowicach,

q.

analizy rzeczowo-finansowej,

r.

innych dokumentów wymaganych w ramach ubiegania się o dofinansowanie ze środków
WFOŚ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 w ramach działania 10.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i
chronionego oraz infrastruktury usług społecznych” dotyczących zakresu rzeczowofinansowego,

s.

opracowanie map do celów projektowych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami
branżowymi niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania administracyjnego
poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych,

t.

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

u.

nadzór autorski podczas wykonywania robót budowlanych.

Kompletna dokumentacja projektowo-wykonawcza służąca do :
a)

uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, ocenami,
mapami,

b)

przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane,

c)

wykonawstwa robót budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą
parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca zobowiązany jest do
podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.
Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem, w
czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego
dalej Nadzorem Autorskim.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielania
odpowiedzi, wyjaśnień, ewentualnej modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej (bez
dodatkowego wynagrodzenia) w okresie trwania postępowań przetargowych na realizację robót
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji do momentu wyłonienia wykonawców
robót budowlanych.
Forma opracowania:
•

wersja papierowa

Projekty budowlano-wykonawcze – 4 egzemplarze
Pozostała część dokumentacji – 2 egzemplarze
•
•

wersja elektroniczna

całość dokumentacji w formie elektronicznej w fomacie pdf oraz edytowalnym dwg,
kst, odt
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Charakterystyka budynku
Budynek jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony z poddaszem częściowo użytkowym o
powierzchni użytkowej około 243m2 powstały w latach 1902-1903 wpisany do gminnej
ewidencji zabytków posadowiony na fundamentach betonowych, wykonany w konstrukcji
murowej z przekryciem z blachy falistej. Elementy konstrukcyjne : stropy, klatka schodowa ,
więźba dachowa drewniana. Obiekt wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną,
odgromową, centralnego ogrzewania. Część budynku wyłączona z użytkowania z uwagi na zły
stan techniczny stropów.
Zakres dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej sporządzić należy w
szczególności w oparciu o:
• Ustawa z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.poz. 1409 z
2014 , poz. 40, 768, 822, 1133,1200 ze zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw-pożarowej z dnia 16 czerwca 2003
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami).

• Ustawa z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. Poz. 647,
951, 1445, z 2013r. 21, 405, 1238, 1446, z 2014r. 379, 768, 1133

• Ustawa z

dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881, z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr. 102, poz. 586, z
2012r. poz. 951, z 2013r. poz. 898,

• Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130, poz.1389).

• Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ),

• Ustawę z

dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2013r.poz. 1235, 1238 z 2014r. 587, 850, 1101, 1133).

• Ustawę z

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - przedmiot zamówienia należy
określać zgodnie z zapisami art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r., nr 907, 984, 1047, 1473, z 2014 poz. 423, 768, 811, 915,
1146, 1232)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
• 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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5 Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
do 14 sierpnia 2015 r. (wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji
przedmiotu zamówienia w zał. nr 2 do siwz punkt 1b, zgodnie z punktem 18 siwz).
6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki :
6.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie :
a) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

6.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie w szczególności :
W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizowali minimum 2 usługi w zakresie wykonania projektu przebudowy budynku oraz 1
usługi w zakresie wykonania projektu termomodernizacji budynku.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie :
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów na spełnienie tego warunku.
W wykazie usług (zał. nr 3) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2
siwz.
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6.3 Dysponują odpowiednimi
w szczególności :

osobami

zdolnymi

do

wykonania

zamówienia

Dysponują co najmniej po 1 osobie z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń
w specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie :
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami,
b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
W wykazie osób (zał. nr 4) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3
siwz.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 6 siwz,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda się dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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II.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie :
1. oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. aktualnego 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.
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia
– nie spełnia” w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich
spełnianie określone w punkcie 7.
7 Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu :
7.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
a) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami,
d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
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posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
7.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
Inne dokumenty składające się na ofertę przetargową :
7.3 wypełniony druk „oferta przetargowa”, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
7.4 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zawarte na
formularzu „oferty przetargowej” – załącznik nr 2 do siwz,
7.5 pełnomocnictwo względnie dokument z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykazujące sposób i zakres umocowania
wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej przez wykonawcę
za zgodność z oryginałem kserokopii.
Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do podpisania oferty.
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowalnego certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9
ust. 3 ustawy Pzp.
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8 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.
8.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.2b składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.2 Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1.1) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1 zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem.
8.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa
w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.

9 Podwykonawcy
9.1 Zgodnie z art. 36a wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę następujących części zamówienia : ………………………………………….....
9.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym.
9.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia
podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
9.4 Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację
z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
10 Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą
musiały spełniać następujące wymagania :
10.1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w punkcie 6.I winien spełniać co najmniej jeden z tych
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wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
10.2 Warunki określone w punkcie 6.II powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
10.3 Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
10.4 Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
10.5 Jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do
reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania
wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10.6 Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa „konsorcjum”
musi być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji
zamówienia jak również okres gwarancji i rękojmi.
10.7 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji wykonawców składających wspólną ofertę.
11 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami :
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Za datę powzięcia
wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację pisemnie, za
pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby :


w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia :
- Zbigniew Prucnal, pokój nr 21, tel. 32 47 65 065 wew. 28.
- Katarzyna Skrobak, pokój nr 24, tel. 32 47 65 065 wew. 19.



w sprawach formalnych :
- Barbara Banko, pokój nr 19, tel. 32 47 65 065 wew. 33
e-mail : barbara.banko@godow.pl, gmina@godow.pl

12 Zmiany SIWZ
Zmiany treści SIWZ - W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu
składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację
Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. Jeżeli zmiana
treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przekaże do
Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie. Jeżeli w wyniku zmiany treści
SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmiany w ofertach, zamawiający
przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ
oraz zamieszcza informację o zmianie na stronie internetowej.
Wyjaśnienie treści SIWZ - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
13 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
14 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
15 Opis sposobu przygotowywania oferty :
15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15.2 Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
15.3 Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy.
15.4 W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji
wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie
stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych).
15.5 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4.
15.6 Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron
w ”Formularzu Oferty”.
15.7 Oferta powinna zawierać wszystkie prawidłowo wypełnione i podpisane załączniki oraz
wszystkie wymagane dokumenty.
15.8 Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, bindowane itp.)
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
15.9 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
15.10 Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Urząd Gminy Godów
Oferta na : „Dokumentacja projektowo-wykonawcza na przebudowę
budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116”
Nie otwierać przed 12 lutego 2015 r. godz. 10.30.
15.11 Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, określonym
w punkcie 16, zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
15.12 Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego
zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 16.
Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie
z powyższymi zasadami złożenia oferty, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona
odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.13 Zaleca się aby Wykonawcy przed złożeniem oferty, dokonali wizji lokalnej miejsca
realizacji przedmiotu zamówienia, celem zapoznania się z warunkami realizacji prac oraz
uzyskania wszelkich dodatkowych i niezbędnych informacji, koniecznych do sporządzenia
wyceny i przygotowania organizacji prac.
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16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia
12 lutego 2015 r. do godziny 1000. Oferty będą otwierane w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 1030
na sali posiedzeń w siedzibie zamawiającego.
17 Ceny ofertowe – sposób obliczania ceny oferty
17.1 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, którego zakres określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z kosztami jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego i zgodnie
z umową i obowiązującymi przepisami wykonania zamówienia oraz koszty nadzoru
autorskiego.
17.2 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę zamówienia – musi on
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
17.3 Podana w formularzu ofertowym cena stanowi cenę ryczałtową za wykonanie
zamówienia.
17.4 Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadą, że kwoty podane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
17.5 Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę (brutto) za wykonanie
zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.
17.6 Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
18 Kryteria oceny ofert

Kryterium

Waga

Cena

95 %

Termin realizacji

5%

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:
- cena – 95 %
- termin realizacji – 5 %

I. Kryterium - cena:
Ocena punktowa poszczególnych cen dokonana będzie wg wzoru:
cena najniższa oferty nieodrzuconej
Liczba punktów =

---------------------------------------

x 100 x 95%

cena oferty badanej nieodrzuconej
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II. Kryterium: termin wykonania

Ocena punktowa dla tego kryterium będzie dokonana wg wzoru:

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie*
Liczba punktów =

----------------------------------------------------------

x 100 x 5%

5 (max. liczba punktów w kryterium)

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 14
sierpnia 2015 r. (wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu
zamówienia w zał. nr 2 do siwz punkt 1b, zgodnie z poniższą tabelą).
*
Termin wykonania
1

Ilość
punktów

Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia
do 14.08.2015
(maximum dopuszczone przez Zamawiającego)

0

2

Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia
do 07.08.2015

1

3

Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia
do 31.07.2015

2

4

Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia
do 24.07.2015

3

5

Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia
do 17.07.2015

4

6

Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia
do 10.07.2015

5

Spośród ofert, które nie zostały odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. taką
której bilans kryterium ceny i kryterium termin wykonania uzyska największą ilość punktów.

19 Informacje o zawarciu umowy :
Z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
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 treścią z art. 38
ustawy.
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W celu zawarcia umowy należy przedłożyć:
1. Kserokopie uprawnień osób podanych w ofercie przetargowej.
Zgodnie z art. 23. ust. 4 ustawy Pzp jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców występujących
wspólnie zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowę regulującą współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie.
20 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
20.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie.
20.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
20.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem .na rachunek
bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój Nr 27 8470 0001 2001
0020 4899 0007.
20.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
20.5 Część zabezpieczenia określonego we wzorze umowy zostanie zatrzymana na okres
rękojmi i udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości.
20.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
20.7 Jeżeli Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, to musi ona zawierać klauzulę, że gwarancja jest
bezwarunkowa i nieodwołalna, gwarant nie bada stosunku prawnego łączącego
Zamawiającego i Wykonawcę, zaś sama gwarancja nie zawiera dodatkowych warunków
formalnych, które beneficjent jest zobowiązany spełnić dodatkowo (np. do wezwania do
wypłaty sumy gwarancyjnej należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał
lub nienależycie wykonał przedmiot objęty umową; wezwanie do zapłaty kar umownych
itd.)

21 Określenie warunków dokonania zmiany umowy:
21.1 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku :
a. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością
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dotrzymania terminu określonego w § 3 Umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu,
nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,
b. wystąpienia usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego
uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym,
21.2 We wszystkich przypadkach określonych w punkcie 21.1, termin realizacji może ulec
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania występujących okoliczności.
21.3 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zamawiający dopuszcza zmianę
umowy w tym zakresie.
21.4 Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wykonującej przedmiot zamówienia,
przedstawionej w ofercie – zał. nr 4 do siwz, jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, w przypadku, gdy:
a. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wykonującej przedmiot
zamówienia w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby wykonującej
przedmiot zamówienia,
2) nie wywiązywania się osoby wykonującej przedmiot zamówienia z obowiązków
wynikających z umowy,
3) jeżeli zmiana osoby wykonującej przedmiot zamówienia stanie się konieczna z
jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),
b. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osoby wykonującej przedmiot
zamówienia, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z
umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić osobę wykonującą przedmiot
zamówienia zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego
terminie.
21.5 W przypadku zmiany osoby wykonującej przedmiot zamówienia, w przypadkach
określonych w punkcie 21.4, nowa osoba wykonująca przedmiot zamówienia musi
spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty pkt. 6.3 SIWZ.

22 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy:
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań
i skarg do sądu na wyroki Izby.
23 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
24 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
25 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
26 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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27 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną e-mail :
barbara.banko@godow.pl, gmina@godow.pl.
28 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN.
29 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
30 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki do specyfikacji :
1. Projekt umowy.
2. Oferta przetargowa.
3. Doświadczenie wykonawcy.
4. Wykaz osób/podmiotów.

Godów dnia 29 stycznia 2015 r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA Nr ........................................................
Zawarta dnia ....................... w Godowie,
pomiędzy :
Gminą Godów, z siedzibą w 44-340 Godów ul. 1 Maja 53
reprezentowaną przez :
1. Zastępcę Wójta Gminy

– mgr inż. Tomasza Kasperuk

zwanym, dalej zamawiającym
a : ......................................................................................................................................................,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : .......................................................................,
reprezentowanym przez :
1. ...............................................................................................
zwanym dalej wykonawcą,
na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, ogłoszonym na portalu internetowym UZP, tablicy ogłoszeń w siedzibie
zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego www.godow.bip.net.pl
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa budynku zlokalizowanego w
Skrzyszowie przy ul. 1-Maja 116”, a w szczególności wykonanie:
a.

inwentaryzacji budynku,

b.

projektu przebudowy poddasza w zakresie adaptacji nieużytkowej części na mieszkanie oraz
przebudowę istniejącego mieszkania,

c.

projektu zmiany konstrukcji stropów nad parterem oraz klatki schodowej,

d.

projektu termomodernizacji dachu z uwzględnieniem wymiany pokrycia dachowego oraz
częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

e.

projektu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian,

f.

projektu przebudowy instalacji c.o,

g.

projektu przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz odgromowej,

h.

wykonanie projektu przebudowy instalacji wod.- kan.,

i.

wykonanie projektu przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej,

j.

projekt przebudowy kotłowni,

k.

wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

l.

przedmiarów robót jw. wraz z uwzględnieniem
wykończeniowych związanych z remontem,

m.

kosztorysów inwestorskich robót jw. wraz z uwzględnieniem kosztów wszystkich robót
wykończeniowych związanych z remontem,
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kosztów

wszystkich

robót

n.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

o.

audytu energetycznego,

p.

część B (ekologiczno-techniczna) wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach,

q.

analizy rzeczowo-finansowej,

r.

innych dokumentów wymaganych w ramach ubiegania się o dotację w WFOŚ oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w
ramach działania „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych” dotyczących zakresu rzeczowo-finansowego,

s.

opracowanie map do celów projektowych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami
branżowymi niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania administracyjnego
poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych,

t.

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

nadzór autorski podczas wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady
dla robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, zgodnie z
postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim.
v. Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień,
ewentualnej modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w okresie trwania postępowań przetargowych na realizację robót
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji do momentu wyłonienia
wykonawców robót budowlanych.
w. Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego w 4 egzemplarzach, sporządzenie
pozostałej dokumentacji, tj. kosztorysów, przedmiarów robót, specyfikacji, audytu w 2
egzemplarzach.
x. Przedstawienie całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formie elektronicznej w 2
egzemplarzach w wersji pdf oraz edytowalnej.

u.

2. Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§2
Obowiązki stron
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umowy podczas prac projektowych, jak również w trakcie realizacji
inwestycji :
1. Obowiązki zamawiającego :
a. Zamawiający upoważnia Wykonawcę w zakresie niniejszej umowy do reprezentowania
Zamawiającego przed instytucjami administracji państwowej oraz innymi instytucjami
z którymi kontakt jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.
b. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na
ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.
2. Obowiązki wykonawcy :
a. Zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu zamawiającego przed
rozpoczęciem prac projektowych.
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b. Konsultowanie z Zamawiającym rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających
wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej
dokumentacji.
c. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych
tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie
podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca zobowiązany jest do podania co
najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.
d. Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją
kosztów.
e. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami
i normatywami. Za kompletność dokumentacji uznaje się jej przedłożenie wraz
z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.
f. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
g. W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania opracowań uzupełniających i pokrycia w całości
kosztów ich wykonania.
h. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na żądanie inwestora.
i. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r.
j. Odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów
robót budowlanych, które pociągają za sobą wykonanie prac budowlanych nie ujętych w
dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z
tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów.
§3
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminie:
• do ………………….. 2015 r. (zgodnie z terminem określonym w zał. nr 2 do siwz punkt 1b).
2. Odbiór dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz
oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami, normami oraz, że został wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz na podstawie przedłożonego
prawomocnego pozwolenia na budowę.
3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 pkt 2, traktuje się
jako datę wykonania i odbioru w/w dokumentów.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
a. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością
dotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Termin ten może ulec
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,
b. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych
przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany.
c. wstrzymania przez Zamawiającego bądź inne uprawnione jednostki wykonywania
usług.

§4
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 przenosi na rzecz
zamawiającego prawa autorskie w zakresie dotyczącym opracowania (utworu) o którym
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2.

3.

4.
5.

mowa w § 1 na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania nim utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie możliwości wykorzystania dokumentacji w postępowaniu przetargowym na
realizację zadania pn. „Przebudowa budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul.
1 Maja 116”.
Zamawiający zobowiązuje się do honorowania wszelkich praw autorskich pracy
projektowej wykonanej na jego zamówienie oraz nie wprowadzania bez porozumienia z
Wykonawcą zmian w tej pracy oraz inwestycji według niej realizowanej.
Odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej wykonanej w ramach
umowy, dokonane bez pisemnej zgody Wykonawcy, zwalniają Wykonawcę od
odpowiedzialności prawnej za skutki z dokonanej zmiany.
Strony wspólnie rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy.
Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za
wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem
umowy.
§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy usług:
.........................................................................................…….......................……....................
2. Zakres usług taki jak: ........................................................………………................wykonany
zostanie przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykonuje przy pomocy tych podwykonawców. Odpowiedzialność wykonawcy
i podwykonawców ma charakter solidarny.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu projektu umowy
z podwykonawcą przed jej podpisaniem. Do zawarcia umowy przez wykonawcę
z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego przy czym zgoda ta nie zwalnia
wykonawcy z żadnego zobowiązania ani odpowiedzialności wynikających z umowy.
6. Umowa o której mowa w ust. 5 powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę do
powiadomienia zamawiającego o dokonaniu przez wykonawcę zapłaty za roboty
zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy, w terminie 3 dni od daty
wpływu należności na rachunek podwykonawcy.
7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady
wykonawcy wobec zamawiającego.
8. Zlecenie usług podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiającego stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
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wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ złotych (słownie złotych:
...........................................................................................).
Wynagrodzenie
obejmuje
podatek VAT, w kwocie .................. złotych.
2. Za terminowe i rzetelne, finansowe i rzeczowe rozliczenie umowy ze strony Zamawiającego
odpowiada: ………………………………..
3. Wynagrodzenie płatne będzie ze środków budżetu gminy :
Dz. 700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6059/7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................
7. W przypadku przerwania wykonywania przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do
dnia przerwania prac zostanie ustalona przez przedstawicieli obu stron na podstawie
protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.
§7
Warunki płatności
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia po odbiorze kompletnej
dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na
rachunek Wykonawcy w jego banku wskazanym na fakturze, w terminie do 30 dni, pod
warunkiem wskazanym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
3. Warunkiem zapłaty należytego wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez
wykonawcę wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i
przedstawienie zamawiającemu:
a) Kopii faktury wystawionej wykonawcy przez podwykonawcę za wykonanie przez niego
roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu stwierdzającego o
dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem oraz
b) Potwierdzenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy pełnego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty.
4. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
rozliczeniowych tj.
a) faktury, protokołu odbioru końcowego, sporządzonego i podpisanego przez osoby
upoważnione z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy, potwierdzającego wykonanie
przedmiotu umowy wolnego od wad, lub protokołu odbioru końcowego ze
stwierdzonymi wadami wraz z pismem Zamawiającego potwierdzającym usunięcie
wszystkich wskazanych w protokole wad, i
b) dowodu zapłaty lub pokwitowania, z którego wynika zapłata wynagrodzenia
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podwykonawcom lub oświadczenia o braku zaangażowania ich przez Wykonawcę.
5. Przed zapłatą faktury końcowej zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy
potwierdzenia zapłaty podwykonawcy wykonanych przez niego części zamówienia.
6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną :
a. za rozwiązanie umowy lub odstąpienie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy,
b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
i gwarancji w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień
opóźnienia, liczonej od końca terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
3. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w terminie 14 dni od daty
wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary, Zamawiający może zaspokoić się
z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń
z tytułu rękojmi i gwarancji.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od
nowych terminów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Projektant w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy nie rozpoczął wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo
wezwania zamawiającego, złożonego na piśmie,
b) Projektant przerwał z własnej inicjatywy wykonywanie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dłużej niż miesiąc,
c) Projektant uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z zamawiającym, w
terminie dłuższym niż 30 dni.
d) Projektant nie wykonuje poleceń zamawiającego w zakresie realizacji terminów
poszczególnych etapów umowy, jeżeli stopień realizacji przedmiotu umowy będzie
wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony,
e) a także w następujących przypadkach:
- doręczenia do Zamawiającego zajęcia komornika sądowego (bądź zajęcia wydanego
przez administracyjny organ egzekucyjny) prawa do wynagrodzenia wykonawcy o
wartości równej lub przewyższającej wartość przedmiotu umowy lub doręczenia
kolejnych zajęć tych organów, których suma przekroczy wartość wynagrodzenia
wykonawcy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
zaistnieniu okoliczności opisanych w § 8 ust. 6.
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§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny
całkowitej podanej w ofercie tj. …………… zł. w formie ........................................
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem .na rachunek
bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój Nr 27 8470 0001 2001 0020
4899 0007.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowa
nym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. ………………. zł.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
pieniądz, Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub
gwarancji w wysokości określonej w ust. 6 na co najmniej 30 dni przez datą odbioru
końcowego.
8. Kwota, o której mowa w ust. 7 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w zależności od tego który z tych terminów
przypada później.
§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą.
Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie Zamawiającemu pisemnej
gwarancji jakości.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 48
miesięcy, licząc od daty protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie gwarancji.
3. Bieg okresów gwarancji rozpoczyna się :
a. w dniu zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy,
b. w dniu potwierdzenia usunięcia wad przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
c. dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem wymiany.
4. W dniu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę
Gwarancyjną, w której gwarantuje się między innymi, że:
a) wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych
lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne
użytkowanie,
b) na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały, Wykonawca udziela 48 miesięcy
gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
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c) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt
niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia,
d) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni od
otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym
zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesionymi
kosztami zostanie obciążony Wykonawca.
§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz w § 8 ust. 6 niniejszej
umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
1.1 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
1.2 zostanie ogłoszona upadłość firmy wykonawcy lub wykonawca przystąpi do likwidacji
swojego przedsiębiorstwa - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub wykonawca zrzekł się majątku
na rzecz wierzycieli - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
1.4 wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
1.5 wykonawca powierzył wykonane usług podwykonawcy bez uprzedniej zgody
Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zostać złożone w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych wyżej, Wykonawca w terminie 3
dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu od umowy jest obowiązany do sporządzenia
przy udziale przedstawicieli Zamawiającego inwentaryzacji wykonanego zakresu usług
według stanu na dzień wystąpienia
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania
wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty sporządzenia
protokołu inwentaryzacyjnego.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony
Wykonawcy wyznacza się : ………………………………………………
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
wyznacza się ………………………………………………………..
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują
się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia
kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby
zamawiającego.
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5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy prawo zamówień
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla wykonawcy, trzy dla zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Data ...............................................
OFERTA PRZETARGOWA
Ofertę przetargową składa :
Nazwa wykonawcy (wykonawców) ......................................................................................
.................................................................................................................................................
adres : ……………………………………………………………………………………….
tel./fax . …………………………… e-mail : ………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie dokumentacji projektowowykonawczej przebudowy budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116”
1. My niżej podpisani oferujemy wykonanie usługi projektowej na następujących zasadach :
a) cena brutto za całość usług : .................................................................... zł.
(słownie : ........................................................................ zł.)
cena netto za całość usług : ...................................................................... zł.
(słownie : ........................................................................ zł.)
podatek VAT w wysokości : 23%, tj. ....................... zł.
(słownie : ....................................................................... zł.
b) oświadczamy, że usługę wykonamy do …………….................. (należy wypełnić
zgodnie z punktem 18 siwz)
c) na powyższe usługi udzielamy gwarancji 48 miesięcy od daty odbioru dokumentacji.
d) warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – we wzorze umowy.
2. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu /jako partner konsorcjum
zarządzanego przez .......................................................... . *
Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je
akceptujemy oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia.
4. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa
w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków.
9. Oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w art. 22. ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
10. Oświadczamy, że należymy / nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących czynności zamówienia*
wykonanie ......................................................................................................................
wykonanie ......................................................................................................................
* w przypadku gdy Wykonawca nie powierza czynności podwykonawcy należy wykreślić
punkt 11.

....................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Załącznik nr 3 do SIWZ

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy
budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116” w imieniu Wykonawcy
przedstawiam(my), wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat :

Nazwa
przedsięwzięcia
(rodzaj usług)

Całkowita
wartość
usług

Data wykonania
(data rozpoczęcia
i zakończenia)

Zamawiający i
miejsce

Zakończone
tak / jeszcze nie /
nie

1

2

4

5

7

Podpis ……………………………………………..
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)
Data: ……………………………………………….
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Załącznik nr 4 do SIWZ
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................
(miejscowość i data)
WYKAZ OSÓB/PODMIOTÓW
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy
budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116” w imieniu Wykonawcy wskazanego
powyżej przedstawiam(my), wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia :

Lp.

Imię i
nazwisko
osoby/nazwa
podmiotu

Kwalifikacje zawodowe
(należy podać
nazwę/rodzaj
uprawnień, specjalność)

Zakres
wykonywanych
czynności
przy realizacji
zamówienia

Informacja o
Doświadczenie i

podstawie do

wykształcenie

dysponowania
daną osobą

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Oświadczenie
Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
.....................................................
(miejscowość i data)
•

…........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)*

jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna
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