SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Usługi
Przetarg nieograniczony
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawo zamówień publicznych
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.
poz. 2263 ze zmianami) na:
Opracowanie dokumentacji pn. „ Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu budowlanego,
projektu wykonawczego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka
kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych
Ogródków Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”

Kod CPV:
główny przedmiot:

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania

ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Miejskich
Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach
Nazwa Zamawiającego:
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Telefon:
Fax:

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice
www.wodociagi.chojnice.pl
poniedziałek-piątek w godzinach: 7:00 – 15:00
052 397-41-76
052 397-00-01

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.,
Dział Zamówień Publicznych
ul. Plac Piastowski 27a , 89-600 Chojnice
znak postępowania:
EZP-2/-/2018/ML
Sporządził:
Mariusz Lorek
Sprawdził:
Jakub Rach

Zatwierdzam:

1

ROZDZIAŁ A
- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. Zamawiający
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach
89-600 Chojnice
Plac Piastowski 27a
tel. (052) 397-41-76
fax. (052) 397-00-01
II. Informacje o przetargu
a) Przetarg nieograniczony będzie prowadzony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-43 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163).
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
d) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające,
e) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III. Przedmiot zamówienia
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony
kodem:
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
I.
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji pn. „ Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego
na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenia
oraz nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków Działkowych w Chojnicach
„Metalowiec”
Działanie 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą.
Działanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą.
Działanie 3: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą.
Działanie 4: Budowa oświetlenia wraz z infrastrukturą.
Działanie 5: Budowa nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą.
Opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawarto w rozdziale B niniejszej specyfikacji.
Przedstawiono zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w rozdziale B
SIWZ (przed rozpoczęciem prac projektowych dla poszczególnych zadań) w przypadku wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w przypadku gdy cena oferty przewyższy środki
finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 11.12.2018 r.
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V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i spełniają warunki określone
w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Dysponują doświadczeniem zawodowym i wykażą się opracowaniem w okresie ostatnich 5 lat, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: trzech dokumentacji
projektowo-kosztorysowych w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz
drogowych:
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
a obiekt pracuje prawidłowo.
3) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych oraz drogowych z
doświadczeniem zawodowym min. 5 lat, wpisanych na listę właściwej Izby Samorządu
Zawodowego.
Na potwierdzenie posiadania potencjału technicznego należy udokumentować posiadanie nie
mniej niż:
- 1 licencji użytkowania oprogramowania komputerowego - Auto Cad min. wersja 2000
lub wyższa, Windows, Office,
- 1 licencji użytkowania oprogramowania komputerowego do obliczania i konstruowania
profili sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Profil Administrator 7.0, Profil Procesor lub porównywalnych,
4) Posiadają polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń
i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani
są dostarczyć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:
1.

Na potwierdzenie posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:

- oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 25a ust. 1pkt.1 ustawy, o nie podleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(wzór stanowi
Załącznik Nr 2 do SIWZ)
2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu
lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda załączenia
następujących dokumentów:
Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 3 (wg wzoru w SIWZ).
Należy sporządzić i załączyć do oferty wykazu opracowanych w okresie ostatnich 5 lat usług
(wykonanych dokumentacji), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy załączyć
dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane usługi zostały wykonane należycie. W wykazie
należy umieścić tylko te usługi, które odpowiadają warunkom określonym przez Zamawiającego
w niniejszej SIWZ. Przez zakres i złożoność opracowań projektowych porównywalnych
z przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga załączenia po dwie dokumentacje projektowe z
każdej branży tj. branży sanitarnej w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, branży
elektrycznej w zakresie oświetlenia drogowego oraz branży drogowej w zakresie budowy nawierzchni
utwardzonych, których wartość wykonanych robót budowlanych była nie mniejsza niż 500 000,00 zł
(słownie; pięćset tysięcy złotych 00/100).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
w/w warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Potencjał kadrowy – załącznik nr 4 (wg wzoru w SIWZ).
Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie
uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania oraz kopię zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
W wykazie należy umieścić tylko te osoby, które odpowiadają wymaganiom określonym
w V pkt.1,ppkt.3 niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających
o udzielenie zamówienia, w/w warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

się

wspólnie

Potencjał techniczny – załącznik nr 5.
Należy przedstawić wykaz licencji posiadanego oprogramowania komputerowego i załączyć kopie
posiadanych licencji użytkowania oprogramowania, oraz wykaz programów do obliczeń
hydraulicznych, o których mowa w V pkt.1, ppkt.3 niniejszej SIWZ
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, w/w warunki musza być spełnione przynajmniej przez jednego z nich.
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Polisa ubezpieczeniowa – załącznik nr 6
Należy załączyć kserokopię polisy lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, w/w dokument musi być złożony przynajmniej przez jednego Wykonawcę .
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie korespondencję
wyłącznie na adres pełnomocnika Stron.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazane
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3.

Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

4.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli prośba
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do niego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

6. Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień są:
Jakub Rach – Przedstawiciel Inwestora Bezpośredniego - Zamawiający, tel. (0-52) 39-741-76;
tel. kom. 787096134 w godz. od 800 do 1400,
Mariusz Lorek – Inspektor ds. zamówień publicznych - Zamawiający, tel. (0-52) 39-741-76;
tel. kom. 506047894 w godz. od 800 do 1400,
Godziny urzędowania:
Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 700 ÷ 1500
VIII. Termin związania ofertą
1.
2.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem
terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164. poz. 1163 z późniejszymi zmianami) i zawierać
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
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3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym,
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy
uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on
zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.
6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, z tym, że pełnomocnictwo należy
załączyć w oryginale.
7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez
widocznych śladów naruszeń.
8. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.
9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać
do formularza ofertowego.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno:
a) formularz oferty wraz z tabelą cenową elementów – załącznik nr 1A,
b) dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (pełnomocnictwo) – załącznik nr 1B,
c) oświadczenia, dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, wymienione w pkt. VI SIWZ – załączniki od nr 2 do nr 6,
d) zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 7,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, w/w dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
11. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być
zaadresowana i oznaczona:
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice „Opracowanie dokumentacji pn.
„Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych projektu budowlanego, projektu wykonawczego na budowę sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni
utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”.
Nie otwierać przed 12.04.2018 r. godz. 1115
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z niewłaściwego oznakowania
koperty/opakowania oferty lub brak jakiejkolwiek wymaganej informacji.
13. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upływem
terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta,
z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
15. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.
16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
17. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych
(konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami Wykonawczymi),
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podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być
dołączone do oferty.
2) W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w SIWZ złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie
z zapisami zawartymi w SIWZ.
18. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł,
nie
później
niż
w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE
UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą
w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część
oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach,
ul. Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice – sekretariat, w terminie do dnia
12.04.2018 r. do godziny 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r., o godzinie 1115 w siedzibie spółki – sala konferencyjna.
XI. Informacje o trybie otwarcia ofert i oceny ofert.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia.

3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny oferty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający
prześle mu informacje, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.

6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

7. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty.

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą
na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się
o wykonanie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności
przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy.
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Na podstawie oszacowanego w Rozdziale B niniejszej SIWZ zakresu i przedmiotu zamówienia
Wykonawca określi całkowitą cenę kosztorysową oferty w formularzu ofertowym i w tabeli cenowej
elementów odrębnie dla poszczególnych Zadań. Cena w formularzu ofertowym podana cyfrowo
i słownie musi być zgodna z załączoną tabelą cenową elementów. Cenę należy podać w złotych
polskich.

2. W cenie oferty oferent zobowiązany jest ująć wszelkie opłaty związane z uzyskaniem opinii
i dokonaniem uzgodnień, niezbędnych do opracowania i wykonania kompletnego dzieła.

3. Zamawiający może zmniejszyć zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w przypadku, o którym mowa
w III niniejszej specyfikacji.

4.

Zamawiający zastrzega prawo szczegółowej weryfikacji cen poszczególnych zadań stosownie
do postanowień art. 89 ustawy Pzp. W przypadku uznania, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami
(w przypadku ich złożenia), że Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, podjęta zostanie decyzja o
odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

5. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,
przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.

6. W cenie oferty nie należy przewidywać żadnych nakładów finansowych na opłacenie uczestnictwa
pracowników Zamawiającego w czynnościach koordynacyjnych.
XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wykonawca może otrzymać max 100 punktów.

I.

Kryteria:

KC-cena – znaczenie 60 %
KDZ-doświadczenie zawodowe – znaczenie
KPK-potencjał kadrowy – znaczenie 20 %

20 %

1.Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :
CN
KC
60
skala od 0 – 60 pkt
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em)
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em )
Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
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2.Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii doświadczenie zawodowe (KDZ)
wg wzoru:
10 punktów – opracowanie 6 dokumentacji projektowych (po dwie z każdej branży)
20 punktów – opracowanie 9 dokumentacji projektowych (po trzy z każdej branży)
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 20 pkt.
3.Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii potencjał kadrowy (KPK)
wg wzoru:
10 punktów – 1 osoby posiadająca uprawnienia (z każdej branży)
20 punktów – 2 osoby posiadające uprawnienia (z każdej branży)
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 20 pkt.
II.

Sposób obliczania punktów

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która
uzyska największą ilość punktów.
K= KC + KDZ + KPK
Gdzie:
K
- ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy
KC - ilość punktów w kategorii cena
KDZ - ilość punktów w kategorii doświadczenie zawodowe
KPK - ilość punktów w kategorii potencjał kadrowy
Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy. Projekt
umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania Wykonawcy
przedmiotu zamówienia.

2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Projekt umowy zawierający istotne postanowienia Stron zawarto w rozdziale D niniejszej SIWZ – projekt
umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy PZP.
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie
wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.

XVIII. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Załączniki do specyfikacji zawarto w rozdziale C (formularz oferty i wzory załączników do oferty)
niniejszej specyfikacji oraz opisano w rozdziale B SIWZ (przedmiot zamówienia - dokumentacja
projektowa).
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ROZDZIAŁ B
– PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
I. Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji pn. „ Przygotowanie przedmiaru
robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego
na budowę sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz
nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków Działkowych
w Chojnicach „Metalowiec” odrębnie dla poszczególnych działań. Zakres opracowania dla
poszczególnych zadań wyodrębnionych w działaniach obejmuje:
Działanie 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą.
W działaniu 1 wyróżnia się zadania:
Zadanie I: Budowa sieci wodociągowej pierścieniowej (obwodowej) PE200 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 na dz. nr 127/5 i 5044 oraz na dz. nr. 5042
do stacji podwyższania ciśnienia. Likwidacja stacji podwyższania ciśnienia i spięcie istniejącej
infrastruktury.
Zadanie II: Przebudowa węzłów wodociągowych na terenie byłych Rodzinnych Ogródków
Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”.
Działanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W działaniu 2 wyróżnia się zadania:
Zadanie I: Budowa przepompowni ścieków zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu i
kanalizacji tłocznej do ul. Dębowej.
Zadanie II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków
Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”.
Działanie 3: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W działaniu 2 wyróżnia się zadania:
Zadanie I: Z uwagi na ograniczoną szerokość linii rozgraniczających pas drogowy, drogi należy
projektować, jako ciągi pieszo-jezdne z odwodnieniem powierzchniowym lub o nawierzchni
ażurowej. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do zbiornika wodnego
posadowionego na dz. nr. 133/7.
Działanie 4: Budowa oświetlenia infrastrukturą towarzyszącą
W działaniu 2 wyróżnia się zadania:
Zadanie I: Należy zaprojektować na całym obszarze oświetlenie uliczne z oprawami typu LED.
Działanie 5: Budowa nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W działaniu 2 wyróżnia się zadania:
Zadanie I: W przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 na dz. nr 127/5 i 5044 należy zaprojektować
dwukierunkową ścieżkę rowerową oraz chodnik o minimalnej szerokości 4m.
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Droga rowerowa powinna mieć nawierzchnię asfaltową lub inną o parametrach asfaltu np.
żywiczną, w kolorze czerwonym, natomiast chodnik należy zaprojektować z kostki betonowej bez
fazowej w kolorze szarym. Drogi rowerowe muszą rozpoczynać się i kończyć w miejscach
umożliwiających płynny wjazd rowerzysty z jezdni na drogę rowerową lub zjazd z drogi rowerowej
na jezdnię.
W skrajni drogi rowerowej lub pieszo-rowerowej nie mogą znajdować się żadne
elementy zagrażające bezpieczeństwu ruchu rowerowego. W przypadku gdy w skrajni drogi
rowerowej lub pieszo-rowerowej znajdują się skarpy, należy zaprojektować bariery ochronne.
Zadanie II: Na odcinkach dróg o szerokości linii rozgraniczającej pas drogowy powyżej 5m należy
zaprojektować jezdnie o szer. 5m oraz w zależności o od szerokości chodniki lub opaski.
UWAGA:
Wszystkie projektowane materiały oraz ich standard do budowy w/w zadań zostaną uzgodnione
na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

II.

Zakres prac oraz odpowiedzialność projektanta:
1.

Sprawdzenie w terenie warunków wykonania
zamówienia.

2.

Przygotowanie
dokumentów
terenowoprawnych, w szczególności wypis i wyrys z planu miejscowego lub uzyskanie
prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717) wraz z jej uzyskaniem.

3.

Wykonanie
badań
geotechnicznych
w
zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni
utwardzonej.

4.

Opracowanie raportu
środowisko (w razie wystąpienia konieczności jego wykonania).

5.

Uzyskanie
technicznych i uzgodnień z gestorami mediów
infrastrukturalnego.

oddziaływania

na

wymaganych
warunków
oraz istniejącego uzbrojenia

III. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
1.

Opracowana dokumentacja
przepisami prawa m.in.:

musi

spełniać

wymagania

określone

aktualnymi

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.),
oraz przepisami wykonawczymi:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 203, poz. 1718),
oraz posiadać będzie komplet wymaganych uzgodnień i opinii, w tym ZUD.
2.

Na opracowane dokumentacje projektowo – wykonawcze, opracowane odrębnie dla
poszczególnych zadań (zgodnie z pkt. I), składają się:
-przedmiar robot,
-dokumentacja geotechniczna,
-kosztorys inwestorski,
-specyfikacja techniczna,
-projekt budowlany,
-projekt wykonawczy

3.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia,
opinie
i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji
projektowo–kosztorysowej oraz wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie i uzyska
pozwolenie na budowę dla poszczególnych zadań zgodnie z pkt. I przedmiotu
zamówienia.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania prac projektowych
i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, w terminie umożliwiającym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu, w jego
siedzibie, opracowanej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania (zgodnie z pkt. I)
w następujących ilościach:

- projekty budowlane – w 4 egz.
- projekty wykonawcze – w 6 egz.
- przedmiary robót – w 6 egz.
- dokumentacje geotechniczne – w 3 egz.
- kosztorysy inwestorskie – w 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 6 egz.
- wersja elektroniczna – 1 egz. (format zapisu w PDF)
wraz z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana została zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że
została wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć. Oświadczenie to powinno zawierać wykaz całej opracowanej dokumentacji.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej pięciu spotkań w
siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w celu
uściślenia, omówienia i akceptacji dokumentacji projektowej.
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ROZDZIAŁ C
– DRUKI FORMULARZY

FORMULARZ OFERTY –
Dane Wykonawcy
1. Nazwa Przedsiębiorstwa:*

2. Nazwa Przedsiębiorstwa:*

3. Adres Przedsiębiorstwa:*

4. Numer telefonu:*
5. Numer faxu:*
6. Adres e-mail:*
7. Adres www:*
8. Nr NIP:*
9. Nr REGON:*
10. Numer konta bankowego:*

* w przypadku oferty wspólnej należy wpisać dane dotyczące wszystkich ubiegających się
o zamówienie publiczne.

Data :
(podpis i pieczęć)
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FORMULARZ OFERTY –
Cena Oferty

1.

Oświadczamy, że po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania
wykonamy zamówienie publiczne pn.:

Opracowanie dokumentacji pn. „ Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego
na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz
nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków Działkowych w Chojnicach
„Metalowiec”

w terminie do 11.12.2018 r. zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami
i należytą starannością, za cenę ryczałtową:
DZIAŁANIE I
ZADANIE I
w kwocie złotych (brutto):
(słownie:

)

w kwocie złotych (netto):
(słownie:……………………………………………………………………………………………)
ZADANIE II
w kwocie złotych (brutto):
(słownie:

)

w kwocie złotych (netto):
(słownie:……………………………………………………………………………………………)

DZIAŁANIE II
ZADANIE I
w kwocie złotych (brutto):
(słownie:

)

w kwocie złotych (netto):
(słownie:……………………………………………………………………………………………)
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ZADANIE II
w kwocie złotych (brutto):
(słownie:

)

w kwocie złotych (netto):
(słownie:……………………………………………………………………………………………)

DZIAŁANIE III
ZADANIE I
w kwocie złotych (brutto):
(słownie:

)

w kwocie złotych (netto):
(słownie:……………………………………………………………………………………………)

DZIAŁANIE IV
ZADANIE I
w kwocie złotych (brutto):
(słownie:

)

w kwocie złotych (netto):
(słownie:……………………………………………………………………………………………)

DZIAŁANIE V
ZADANIE I
w kwocie złotych (brutto):
(słownie:

)

w kwocie złotych (netto):
(słownie:……………………………………………………………………………………………)

ZADANIE II
w kwocie złotych (brutto):
(słownie:

)

w kwocie złotych (netto):
(słownie:……………………………………………………………………………………………)
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RAZEM cena oferty:
w kwocie złotych (brutto):
)

(słownie:
w kwocie złotych (netto):

(słownie:……………………………………………………………………………………………)
Powyższa cena obejmuje całkowite wykonanie zakresu rzeczowego oraz wszystkich usług
dodatkowych związanych z wykonaniem kompletnego dzieła z punktu widzenia celu, jakiemu ma
służyć, a także narzuty i podatki.

Data :
(podpis i pieczęć)
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FORMULARZ OFERTY –
Oświadczenia Wykonawcy

1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
i nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu.
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji pn. „ Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego
na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz
nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków Działkowych w Chojnicach
„Metalowiec”

stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164. poz. 1163)
oświadczamy, że:
1) nie podlegamy wykluczeniu,
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust.
1 pkt. 13-23 ustawy, gdyż nie dotyczy nas żadna z sytuacji nakazująca wykluczenie.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297
Kodeksu Karnego.
*niepotrzebne skreślić

Data :
(podpis i pieczęć)
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2.

Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a wszelkie niejasności
wyjaśniliśmy w toku postępowania oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
2. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji
zamówienia
w określonym czasie.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełniania
wymaganych warunków załączyliśmy do oferty wymienione dokumenty.
4. Oświadczamy, że oferta pozostaje ważna przez okres związania ofertą określony
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w
projekcie.
6. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/część
n/w podwykonawcom*(niepotrzebne skreślić):
Zakres powierzonych prac

zamówienia

zamierzamy

powierzyć

%
z ogólnej wartości

7. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych
informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:
9. Do niniejszego formularza oferty dołączone zostały następujące dokumenty (zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):
Nr strony
oferty

Nazwa załącznika
a) Tabela cenowa elementów – załącznik nr 1A
b) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (pełnomocnictwo)
– załącznik nr 1B
c) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.
d) Doświadczenie zawodowe – wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 3.
e) Potencjał kadrowy – załącznik nr 4.
f) Potencjał techniczny – załącznik nr 5
g) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej – załącznik nr 6
h) Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 7.
Łączna ilość zapisanych stron w ofercie
Data :
(podpis i pieczęć)
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DZIAŁANIE 1 – ZADANIE I

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Tabela cenowa elementów

Lp.

Nazwa elementu

Cena brutto
[zł PLN]

A

B

C

ZADANIA
Budowa sieci wodociągowej pierścieniowej PE200

RAZEM:
UWAGA:
W cenie elementów należy uwzględnić koszty wszystkich usług, które należy wykonać w ramach umowy.

Data :
(podpis i pieczęć)
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DZIAŁANIE 1 – ZADANIE II

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Tabela cenowa elementów

Lp.

Nazwa elementu

Cena brutto
[zł PLN]

A

B

C

ZADANIA
Przebudowa węzłów wodociągowych

RAZEM:
UWAGA:
W cenie elementów należy uwzględnić koszty wszystkich usług, które należy wykonać w ramach umowy.

Data :
(podpis i pieczęć)

21

DZIAŁANIE 2 – ZADANIE I

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Tabela cenowa elementów

Lp.

Nazwa elementu

Cena brutto
[zł PLN]

A

B

C

ZADANIA
Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji tłocznej

RAZEM:

UWAGA:
W cenie elementów należy uwzględnić koszty wszystkich usług, które należy wykonać w ramach umowy.

Data :
(podpis i pieczęć)
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DZIAŁANIE 2 – ZADANIE II

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Tabela cenowa elementów

Lp.

Nazwa elementu

Cena brutto
[zł PLN]

A

B

C

ZADANIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

RAZEM:
UWAGA:
W cenie elementów należy uwzględnić koszty wszystkich usług, które należy wykonać w ramach umowy.

Data :
(podpis i pieczęć)
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DZIAŁANIE 3 – ZADANIE I

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Tabela cenowa elementów

Lp.

Nazwa elementu

Cena brutto
[zł PLN]

A

B

C

ZADANIA
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

RAZEM:
UWAGA:
W cenie elementów należy uwzględnić koszty wszystkich usług, które należy wykonać w ramach umowy.

Data :
(podpis i pieczęć)
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DZIAŁANIE 4 – ZADANIE I

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Tabela cenowa elementów

Lp.

Nazwa elementu

Cena brutto
[zł PLN]

A

B

C

ZADANIA
Oświetlenie uliczne

RAZEM:
UWAGA:
W cenie elementów należy uwzględnić koszty wszystkich usług, które należy wykonać w ramach umowy.

Data :
(podpis i pieczęć)

25

DZIAŁANIE 5 – ZADANIE I

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Tabela cenowa elementów

Lp.

Nazwa elementu

Cena brutto
[zł PLN]

A

B

C

ZADANIA
Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika

RAZEM:
UWAGA:
W cenie elementów należy uwzględnić koszty wszystkich usług, które należy wykonać w ramach umowy.

Data :
(podpis i pieczęć)
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DZIAŁANIE 5 – ZADANIE II

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Tabela cenowa elementów

Lp.

Nazwa elementu

Cena brutto
[zł PLN]

A

B

C

ZADANIA
Budowa jezdni

RAZEM:
UWAGA:
W cenie elementów należy uwzględnić koszty wszystkich usług, które należy wykonać w ramach umowy.

Data :
(podpis i pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 –
Doświadczenie zawodowe – wykaz
zrealizowanych usług

1.

2.

3.

4.

Należy wypełnić poniższą tabelę wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały
wykonane należycie. W wykazie należy wymienić tylko te usługi, które spełniają poniższe
wymagania oraz na które Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające.
Wymagane jest opracowanie co najmniej 6 dokumentacji projektowych – po
dwie
z branży sanitarnej na wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej,
z branży elektrycznej na wykonanie oświetlenia drogowego, branży
drogowej na wykonanie nawierzchni utwardzonej, których wartość wykonanych robót
budowlanych była nie mniejsza niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100) każda.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Wykaz dokumentacji projektowych:

Lp.

Inwestor

Nazwa i opis
wykonanych usług
(zakres rzeczowy)

Cena kontraktu
(z VAT)

Data wykonania usług:
rozpoczęcie
zakończenie (m-c, rok)

Dokument
potwierdzający
należyte
wykonanie
(strona oferty)

Data :
(podpis i pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Potencjał kadrowy

1.

Należy wypełnić poniższą tabelę wpisując osoby i podmioty, które będą
wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności. W wykazie należy umieścić tylko te osoby,
które odpowiadają poniższym wymaganiom.
2.
Wymagane jest dysponowanie, co najmniej 3 osobami posiadającymi
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji
i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych oraz
drogowych wpisanymi na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
3.
Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie
uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
4.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Personel przewidziany do zatrudnienia w ramach umowy:

Nazwisko i Imię

Proponowana rola
w realizacji zamówienia

Doświadczenie
zawodowe
(staż pracy
w projektowaniu)

Nazwa obiektów,
na których wykonywał
samodzielne funkcje
w budownictwie

Dokument
potwierdzający
(strona oferty)

Data :
(podpis i pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK NR 7

ROZDZIAŁD
– PROJEKT UMOWY
UMOWA
zawarta w dniu
2018 r. w Chojnicach pomiędzy:
Miejskimi Wodociągami Sp. z o.o. w Chojnicach, 89-600 Chojnicach, Plac Piastowski 27a,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowy rejestr
Sądowy pod numerem KRS 0000096396 prezentowaną przez Zarząd:
Prezesa – mgr inż. Tomasza Klemann
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Umowy Projektantem.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) na
wykonanie zadania pn. „ Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu budowlanego,
projektu wykonawczego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka
kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni utwardzonej na terenie byłych
Rodzinnych Ogródków Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu budowlanego,
projektu wykonawczego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odcinka
kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych
Ogródków Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 11.12.2018 r.
Przez termin zakończenia umowy rozumie się opracowanie przez Projektanta wszystkich
projektów zgodnie z przedmiotem zamówienia i przekazanie dokumentacji Zamawiającemu.

§ 2.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe,
ustalone na podstawie złożonej oferty Projektanta.
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2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Projektanta wyraża się kwotą
brutto: ................................zł (słownie:
…………………………………………………………………….………zł)
w tym podatek VAT w wysokości .………………. (słownie: ............................................zł).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania
wynikające wprost z oferty cenowej postępowania przetargowego, jak również nie ujęte
w ofercie, a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zawarte
w Załączniku 1A SIWZ postępowania przetargowego.
4. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w przypadku konieczności
zastosowania innej stawki podatku VAT niż przyjęto do ustalenia ceny ofert.
5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych umową, Projektantowi
nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje Projektanta w tym zakresie będą bezskuteczne.
6. O konieczności wykonania prac dodatkowych Projektant informuje niezwłocznie pisemnie
Zamawiającego, podając zakres prac oraz ich wartość wraz z załączoną szczegółową
kalkulacją.
7. Przed rozpoczęciem wykonywania prac dodatkowych konieczne jest uzyskanie akceptacji
przedstawiciela Zamawiającego i zawarcia dodatkowej umowy.
§ 3.
1. Strony ustalają, że realizacja prac projektowych następować będzie zgodnie z §1 niniejszej
umowy natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej faktury przez Projektanta.
2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane prace projektowe stanowić będzie
protokół odbioru wykonanego przedmiotu umowy, podpisany przez obie strony umowy.
3. Należności wynikające z faktur regulowane będą w terminie do 30 dni licząc od daty
dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru, bez naliczania
odsetek ustawowych.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
po realizacji całości przedmiotu zamówienia.
§ 4.
1.
2.

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie umowy.
Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
a) Projektant zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za:
zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do zatwierdzonego
terminu realizacji, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień
zwłoki,
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki.
Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie
wad,
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta w
wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.
31

b) Zleceniodawca zapłaci Projektantowi karę umowną za:
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w
wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.
3.

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§5
Projektant może podzielić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej
jednostce projektowania, za której działalność lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność.
§6
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Projektanta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany
te są korzystne dla Zleceniodawcy.
§7
1. Jako koordynatora w zakresie realizacji swoich obowiązków umownych Projektant
wyznacza ………………………………………
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji swoich obowiązków umownych Zleceniodawca
wyznacza Pana Jakuba Rach.
§8
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy; odstąpienie od Umowy lub jej części w tym przypadku może nastąpić
w terminie 30 od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) Projektant nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Projektant przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być
przekazane Projektantowi, co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
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§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:
1. Kodeks Cywilny, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Cywilnego.
2. Przepisy o prawie autorskim.
Jednostka projektowania jako właściciel autorskich praw osobistych zobowiązuje się
nie wkraczać w treść praw zamawiającego jako właściciela majątkowego prawa do projektu.
Oznacza to, że po odbiorze dzieła oraz po zapłacie ustalonej ceny zamawiający stosownie do
swoich potrzeb będzie miał prawo zlecić dokonanie zmian w wykonanym na podstawie
projektu przedmiocie umowy dowolnej, wybranej przez siebie jednostce projektowania,
a działanie takie nie będzie stanowiło naruszenia autorskich praw osobistych.
§ 10
Zleceniodawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP 555-000-64-99 i wyraża zgodę
na wystawienie faktur przez Projektanta bez podpisu odbiorcy. Projektant jest płatnikiem
podatku VAT i posiada NIP …………………………. ..
§ 11
Wszelkie spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 12

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla
Zleceniodawcy oraz jeden dla Projektanta.

PROJEKTANT

ZLECENIODAWCA
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