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Znak sprawy GK.II. 341-1/ 2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami)

Zamawiaj cy :

Gmina I owa reprezentowana przez Burmistrza I owej.

Adres siedziby organu Zamawiaj cego:

Urz d Miejski w I owej , ul. eromskiego 27,  68-120 I owa

Zamawiaj cy zaprasza

do z enia ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej

dla zadania pn.: „Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej”

Kod CPV - 71420000-8

Zatwierdzam :

owa, 2010-01-18
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Znak sprawy GK. II. 341-1 / 2010

Rozdzia  I. Informacje ogólne

Zamawiaj cy : Gmina I owa

Adres zamawiaj cego : 68-120 I owa, ul. eromskiego 27,

tel: 68 3681400; fax: 68 368 1401

e-mail: ilowa@ilowa.pl ; www.ilowa.pl

I.A Postanowienia ogólne:

Ilekro  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej SIWZ – i innych

dokumentach dotycz cych niniejszego post powania mowa jest o:

- prawie zamówie  publicznych – nale y przez to rozumie  ustaw  z 29 stycznia 2004 r.

ze zm. (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.),

- ofercie – nale y przez to rozumie  z one u Zamawiaj cego dokumenty ofertowe w postaci

formularza ofertowego wraz z za cznikami do niego i innymi wymaganymi dokumentami

okre lonymi w SIWZ,

-kopiach dokumentów – nale y przez to rozumie  kserokopi  ca ci orygina ów tych

dokumentów,

- Wykonawcy – nale y przez to rozumie  osob  fizyczn  lub prawn  albo jednostk

organizacyjn  nie posiadaj  osobowo ci prawnej, która ubiega si  o udzielenie

zamówienia, z a ofert  lub zawar a umow  w sprawie zamówienia publicznego.

Przed przyst pieniem do sporz dzenia i z enia oferty w sprawie niniejszego

zamówienia publicznego, zwanego tak e zamówieniem, Wykonawca powinien dok adnie

zapozna  si  z warunkami zamówienia okre lonymi w SIWZ i innych dokumentach zwi zanych

z niniejszym post powaniem i uwzgl dni  w sk adanej ofercie wszelkie uwarunkowania z tym

zwi zane. Wszelkie za czniki do SIWZ stanowi  jej integraln  cz .

Rozdzia  II Tryb udzielenia zamówienia

Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655

ze zmianami) .

Rozdzia  III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest us uga dot. opracowania kompleksowej dokumentacji

projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazw : „Realizacja programu odnowy  Parku

Dworskiego w I owej”.

mailto:ilowa@ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
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2. Zakres przedmiotu zamówienia:

 Wszystkie planowane prace wymagaj  uzgodnie  i uzyskania pozwolenia Lubuskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 a. sporz dzenie projektu budowlanego wykonawczego Parku Dworskiego w granicach zakresu

wskazanym w za czniku Nr 7 do SIWZ, zgodnie z Projektem Koncepcyjnym Rewaloryzacji

Parku stanowi cym za cznik Nr 8 do SIWZ(z wy czeniem pa acu i terenu wyspy bezpo rednio

przylegaj cej do zabudowa  pa acowych).

         W projekcie nale y uwzgl dni :

- zmian  w koncepcji ogrodzenia parku umo liwiaj  dojazd do dawnych zabudowa

ogrodnika i drog  dojazdow  do posesji ( trzy odr bne nieruchomo ci-pokazane na za czniku

nr10)

- zaprojektowanie dodatkowych furt oddzielaj cych wysp  z pa acem od pozosta ej cz ci

parku( za cznik nr 9),

-  mo liwo  za czania cz ci o wietlenia(1/3,2/3,3/3) i za enie w pó niejszym okresie

instalacji monitoringu parku,

      - w obr bie Ogrodu Japo skiego-odtworzenie dawnego uk adu wodnego  (z budowlami

spi trzaj cymi i spustowymi), umocnienie brzegów(narzuty kamienne odpowiednie obsadzenia

ro linne),budowa i remont mostków i k adek na  istniej cych i planowanych ci gach cie ek

zgodnie z koncepcj  oraz budow  herbaciarni.

  b. Dodatkowo zamówienie obejmuje sporz dzenie nast puj cych projektów budowlanych

wykonawczych:

- projekt renowacji cznika pomi dzy pa acem a zabudowaniami folwarcznymi (przy ogrodzie

ró anym- oznaczono na za czniku nr 9),

- projekt punktu informacyjnego(adaptacja cz ci budynku biblioteki-oznaczono

na za czniku nr 9),

- projekt parkingu i toalet dla kompleksu parkowego(oznaczono na za czniku nr 9),

- remont  mostków w obr bie parku (nie uj tych w projekcie koncepcyjnym oznaczone

na za czniku nr9),

Prace wy ej wymienione uj te w pkt. 2 b wymagaj  sporz dzenia koncepcji i zatwierdzenia jej

przez zamawiaj cego.

c. Opracowanie powinno obejmowa  wszystkie uzgodnienia i pozwolenia.

d. Nale y uzyska  niezb dne uzgodnienia warunków wpi cia i dostawy mediów i inne decyzje,

uzgodnienia i opinie wymagane odr bnymi przepisami oraz wykona  map  do celów

projektowych.
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e. Sporz dzenie dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego  i uzyskanie

pozwolenia na budow , niezb dne projekty wykonawcze oraz dokumentacj

do przeprowadzenia przetargu na wykonanie w/w zadania zgodnie z Prawem Zamówie

Publicznych.

f. Dokumentacj  nale y wykona  w formie papierowej jak i elektronicznej.

g. Przedmiot zamówienia nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

3. Zamawiaj cy:

a. Zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie  uzupe niaj cych, których warto

nie przekroczy 50% warto ci zamówienia podstawowego, na zasadach okre lonych w art. 67

ust. 1 pkt 6 Prawa Zamówie  Publicznych.

b. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych.

c. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci z enia oferty wariantowej, o której

mowa w art. 83 ust. 1 Prawa Zamówie  Publicznych.

Rozdzia  IV. Termin realizacji zamówienia i warunki p atno ci.

1. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow  -

do dnia 31 maja 2010 roku.

2. Warunki p atno ci:

atne 100 % warto ci brutto po uzyskaniu wszystkich niezb dnych pozwole

i protokolarnym przekazaniu kompletnej dokumentacji.

Rozdzia  V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spe niania tych warunków. Warunki udzia u w post powaniu.

1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:

a. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy

nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie .

b. Posiadaj  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed

dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia us ugi w przedmiocie zamówienia

minimum jedno zamówienie w zakresie zbli onym do przedmiotu zamówienia z podaniem ich

warto ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za czenia dokumentu (referencje lub protokó

odbioru) potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane nale ycie.

c. Dysponuj  osobami lub b  dysponowa  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

które b  uczestniczy  w jego wykonaniu.

d. Znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie

zamówienia.

e. Nie podlegaj  wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 prawa

zamówie  publicznych.
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Zamawiaj cy oceni spe nianie warunków udzia u w post powaniu na podstawie

dokumentów za czonych do oferty, o których mowa w pkt. VI. SIWZ.

2 Opis dokonywania oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu:

2.1. Ocena spe niania w/w warunków udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

publicznego dokonana zostanie zgodnie z formu  „spe nia/nie spe nia” na podstawie

wiadcze  lub dokumentów za czonych w ofercie, w oparciu o punkty zawarte w rozdziale

VI niniejszej SIWZ. Z tre ci za czonych dokumentów musi wynika  jednoznacznie,

 w/w warunki Wykonawca spe ni .

2.2 Niespe nienie chocia by jednego z w/w warunków stanowi podstaw  do wykluczenia

Wykonawcy i odrzucenia oferty.

3. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia.

3.1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj  si  o udzielenie zamówienia,

 zobowi zani do ustanowienia wykonawcy - pe nomocnika do reprezentowania ich

w post powaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie

ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia s  zobowi zani do za czenia do oferty stosownego

wiadczenia o ustanowieniu pe nomocnika. Pe nomocnictwo winno zawiera  w szczególno ci

wskazanie:

a)  post powania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

  b) wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia

  wymienionych z nazwy z okre leniem adresu siedziby,

  c) ustanowionego Wykonawc  – pe nomocnika oraz zakres jego umocowania.

 O wiadczenie winno by  podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegaj cych

si  o zamówienie publiczne, w tym Wykonawc  – pe nomocnika. Podpisy musz  by

one przez osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli wymienione

we w ciwym rejestrze lub ewidencji. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji musz

by  do czone do oferty. W przypadku wyboru oferty z onej przez Wykonawców

wspólnie, Zamawiaj cy ma prawo da , przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego, umowy reguluj cej wspó prac  tych Wykonawców.

Wykonawca, który nie spe ni wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego

post powania, a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrze eniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówie

publicznych.

Zamawiaj cy nie dopuszcza zlecania ca ci lub cz ci przedmiotu zamówienia

podwykonawcom.
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Rozdzia  VI. Wykaz o wiadcze  lub dokumentów jakie maj  dostarczy  Wykonawcy

w celu potwierdzenia warunków udzia u w post powaniu.

W celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu do oferty

sporz dzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowi cy Za cznik nr 1 do SIWZ nale y do czy

nast puj ce o wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj ce spe nienie warunków w post powaniu:

 1. Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualnego za wiadczenia

o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy

wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci

gospodarczej, wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem

terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

 2. Wykaz wykonanych us ug w przedmiocie zamówienia w okresie ostatnich

trzech lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia

z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – minimum jednego

zamówienia - w zakresie zbli onym do przedmiotu zamówienia. Do wykazu

winny by  do czone dokumenty potwierdzaj ce, e us ugi te zosta y

wykonane nale ycie – Za cznik nr 4 do SIWZ;

3.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej w wysoko ci

co najmniej 100.000,00 z .

4.  O wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, o których

mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówie  publicznych – wed ug wzoru stanowi cego

Za cznik nr 2 do SIWZ;

5. O wiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z post powania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówie  publicznych wed ug wzoru

stanowi cego Za cznik nr 3 do SIWZ;

 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj cego warunku posiadania przez

Wykonawc  niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz, e dysponuj  potencja em technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi  pisemne zobowi zanie innych

podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do wykonania

zamówienia,

6. Zamawiaj cy da:

 a) wykazu osób, którymi dysponuje lub b dzie dysponowa  Wykonawca i które b

uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e
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zakresu wykonywanych przez nie czynno ci -Za cznik nr 5 do SIWZ.

b) pisemnego zobowi zania innych podmiotów do udost pnienia osób zdolnych

do wykonania zamówienia, je eli w wykazie osób Wykonawca wskaza  osoby,

którymi b dzie dysponowa .

c) dokumentów stwierdzaj cych, e osoby, które b  uczestniczy

w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane uprawnienia, je eli ustawy

nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie .

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Prawa zamówie  publicznych Zamawiaj cy wzywa

Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze  i dokumentów, o których

mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie z yli pe nomocnictw albo którzy z yli wymagane przez

Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj ce b dy,

lub którzy z yli wadliwe pe nomocnictwa – do ich z enia w wyznaczonym terminie, chyba

e mimo ich z enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby

uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty

powinny potwierdza  spe nianie przez Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu oraz

spe nianie przez oferowane dostawy, us ugi lub roboty budowlane wymaga  okre lonych przez

Zamawiaj cego, nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert. Zamawiaj cy

wzywa tak e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do z enia wyja nie  dotycz cych

wiadcze  i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówie  publicznych.

Zawarto  oferty: wiadczenia Wykonawcy okre lone w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24

ust. 1-2 ustawy Prawo zamówie  publicznych, formularz ofertowy, dokumenty wskazane

w rozdziale 6 SIWZ, projekt umowy zaakceptowany podpisem Wykonawcy.

Uwaga:

1. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI.1 s  sk adane w formie orygina u opatrzone

piecz tk  Wykonawcy lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez Wykonawc

(opatrzone czytelnym podpisem z piecz tk Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym

opatrzonym imienn  piecz ci Wykonawcy).

2. Wszystkie strony (kartki) nale y kolejno ponumerowa  oraz opatrzy  czytelnym podpisem z

piecz tk  Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienn  piecz tk  Wykonawcy.

3. W przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, nale y do czy  do oferty

uwierzytelniony odpis pe nomocnictwa lub pe nomocnictwo w oryginale.

4. W przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie zamówienia ka dy z Wykonawców

wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia sk ada w ofercie dokumenty, o których mowa

w rozdziale VI.1.1,5. Dokumenty o których mowa w rozdziale VI. 1. 2,3,4,6 Wykonawcy mog

 wspólnie.
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5. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii

dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc  kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.

6. enie przez Wykonawc  fa szywych lub stwierdzaj cych nieprawd  informacji

(dokumentów, za czników, o wiadcze ) maj cych wp yw na wynik prowadzonego

post powania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na ka dym jego etapie, zgodnie

z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby sk adaj ce ofert  ponosz  pe  odpowiedzialno

za tre  z onego o wiadczenia woli na zasadach okre lonych w art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Rozdzia  VII. Informacje o sposobie porozumiewania si  zamawiaj cego z Wykonawcami

oraz przekazywanie o wiadcze  i dokumentów.

1. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiaj cy jest obowi zany niezw ocznie udzieli  wyja nie , chyba

e pro ba o wyja nienie tre ci specyfikacji wp yn a do Zamawiaj cego na mniej ni  6 dni przed

terminem sk adania ofert.

2. Zamawiaj cy jednocze nie przekazuje tre  wyja nienia wszystkim Wykonawcom, którym

dor czono specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania.

Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami umieszczana jest równie  na stronie internetowej

zamawiaj cego.

3. Zamawiaj cy mo e zwo  zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyja nienia

tpliwo ci dotycz cych tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim

przypadku sporz dza informacj  zawieraj  zg oszone na zebraniu zapytania o wyja nienie

tre ci specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania róde  zapyta . Informacj

z zebrania dor cza si  niezw ocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  istotnych

warunków zamówienia i umieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed

up ywem terminu sk adania ofert zmieni  tre  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonan  w ten sposób modyfikacj  przekazuje si  niezw ocznie wszystkim wykonawcom,

którym przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia i umieszcza na stronie

internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

5. Modyfikacja tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mo e

dotyczy  kryteriów oceny ofert, a tak e warunków udzia u w post powaniu oraz

sposobu oceny ich spe niania.

6. Zamawiaj cy przed a termin sk adania ofert, je eli w wyniku modyfikacji tre ci SIWZ

niezb dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przed eniu terminu
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sk adania ofert zamawiaj cy niezw ocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym

przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia i umieszcza na stronie internetowej,

na której zamieszczono SIWZ.

7. Post powanie prowadzi si  z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu oraz w formie

elektronicznej. Korespondencj  w formie faksu Wykonawca przekazuje na nr faksu

68 3681401. Korespondencj  w formie e-maila Wykonawca przekazuje na adres e-mail:

ilowa@ilowa.pl Fakt otrzymania o wiadcze , wniosków oraz informacji przekazanych

za pomoc  faksu lub elektronicznie, zgodnie z art. 27 ust. 2, ka da ze stron na danie drugiej

niezw ocznie potwierdza.

Rozdzia  VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami.

Osob  upowa nion  do kontaktowania si  z Wykonawcami jest:

Miros aw Gubernator  - tel.   68 368 1411

                                       - Fax   68 3681401

                                        -e-mail m.gubernator@ilowa.pl

        w godzinach. w poniedzia ek od 800 do 1600

                      od wtorku do pi tku od 730 do 1530

Rozdzia  IX. Wymagania dotycz ce wadium

Wadium mo e by  wnoszone:

– w pieni dzu,

– w por czeniach bankowych

– w gwarancjach bankowych,

– w gwarancjach ubezpieczeniowych,

1. Warunkiem udzia u w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko ci : 5 000,00 z ., ownie:

pi  tysi cy z otych

2. Termin wnoszenia wadium up ywa w dniu sk adania ofert tj. 05.02.2010 r. godz. 1200.

3. Wadium w pieni dzu nale y przela  na rachunek Zamawiaj cego:

Bank Spó dzielczy w I owej, nr konta: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004
4. Kopi  dowodu wp aty nale y do czy  do oferty.

5. Wadium w pozosta ych formach nale y przekaza  Zamawiaj cemu w osobnej kopercie

przed terminem otwarcia ofert jednocze nie do czaj c do oferty kserokopi  dokumentu

wadialnego.

6. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom na warunkach okre lonych w art. 46 Ustawy.

7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiaj cego w przypadku, gdy:

odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

okre lonych w ofercie,

mailto:ilowa@ilowa.pl
mailto:m.gubernator@ilowa.pl
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zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe

z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy,

Rozdzia  X. Termin zwi zania z ofert

1. Wykonawca pozostaje zwi zany oferta przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwi zania oferta rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

3. W przypadku wniesienia protestu po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu zwi zania

ofert  ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygni cia protestu.

Rozdzia  XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ka dy Wykonawca mo e z  samodzielnie lub wspólnie z innym Wykonawc tylko

jedn  ofert  obejmuj  realizacje przedmiotu zamówienia. Oferta powinna by  przygotowana

zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

2. Ofert  nale y sporz dzi  w j zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewa no ci.

3. Wykonawca sk ada ofert  na w asny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz

koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.

4. Ofert  nale y sporz dzi  poprzez odpowiednie wype nienie tre ci druków dostarczonych

przez Zamawiaj cego wraz z SIWZ tj. formularza ofertowego stanowi cego Za cznik nr 1

do SIWZ, oraz poprzez za czenie wymaganych dokumentów okre lonych w SIWZ

i za cznikach do niej.

5. Za czniki do oferty powinny by  wymienione na formularzu ofertowym w sposób

numeryczny.

6. Oferta musi by  podpisana przez osob  (osoby) uprawnione do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynika

z dokumentów za czonych do oferty.

7. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca si  kolejno ponumerowa . Wszystkie

strony (kartki) zaleca si  spi  (zszy ) w sposób uniemo liwiaj cy zdekompletowanie.

8. dy zaleca si  poprawia  poprzez skre lenie, z utrzymaniem czytelno ci

skre lonych wyra  lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty

zaleca si  parafowa  w asnor cznie przez osob  podpisuj  ofert .

9. Ofert  nale y z  w nieprzejrzystej, zamkni tej i nienaruszonej kopercie.

Koperta powinna by  zaadresowana na adres Zamawiaj cego oraz posiada  dopisek o tre ci:

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej

„Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej”.

Dodatkowo powinna by  opiecz towana nazw  i adresem Wykonawcy.
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10. Wykonawca mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni  lub wycofa  ofert .

W takim przypadku nale y powiadomi  o tym pisemnie Zamawiaj cego, sk adaj c zmiany lub

powiadomienie o wycofaniu oferty wed ug takich samych zasad jak sk adanie oferty,

tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub„wycofanie oferty”.

11. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za otwarcie oferty w przypadku

nieprawid owego oznaczenia na kopercie zewn trznej.

12. Oferty sk adane w post powaniu o zamówienie publiczne s  jawne od chwili ich otwarcia,

z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnice przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni  w terminie sk adania

ofert zastrzeg , e nie mog  by  one udost pnione.

Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Zastrze one informacje powinny zosta  wskazane w formularzu oferty (Za cznik nr 1

do SIWZ) oraz z one w ofercie, w oddzielnej wewn trznej kopercie oznakowanej napisem:

„Tajemnica przedsi biorstwa”.

W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawc  w ofercie informacji zastrze onych

zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przys uguj adne roszczenia

wobec Zamawiaj cego. - Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem

i z eniem oferty.

Rozdzia  XII. Miejsce i termin sk adania i otwarcia ofert

1. Oferty nale y sk ada  w siedzibie Zamawiaj cego, tj. w Urz dzie Miejskim w I owej,

ul. eromskiego 27 68-120 I OWA, Sekretariat ( I pi tro).

2. Termin sk adania ofert up ywa  5 luty 2010 r. o godz.12:00.

3. Oferty dostarczone poczt  musz  dotrze  do Zamawiaj cego na adres i w terminie wskazanym

w ust. 2.

4. Oferty z one po terminie zostan  zwrócone bez otwierania po up ywie terminu

przewidzianego na z enie protestu.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nast pi w Urz dzie Miejskim ul. eromskiego 27;

68-120 I owa (I pi tro).

6. Otwarcie ofert nast pi 5 lutego 2010 r. o godz. 12:15.

7. Przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na sfinansowanie

przedmiotu zamówienia.

8. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiaj cy og osi nazwy i adresy Wykonawców,

a tak e informacje dotycz ce oferowanej ceny.

9. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert maj  prawo zwróci  si  pisemnie do Zamawiaj cego
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o przekazanie im informacji, o których mowa w pkt. 7 i  8.

10. Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi  negocjacji z Wykonawc  w sprawie z onej oferty

i nie zezwoli na jakiekolwiek zmiany w jej tre ci.

11. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powo ana przez Zamawiaj cego.

Rozdzia  XIII. Wycofanie oferty lub jej zmiany

1. Wykonawca mo e wprowadza  zmiany, poprawki i uzupe nienia do z onych ofert pod

warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed

up ywem terminu sk adania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by  z one wed ug takich samych wymaga ,

jak sk adana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewn trznej i zewn trznej) odpowiednio

oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA” (na kopercie zewn trznej).

3. Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert wycofa  si  z post powania

poprzez z enie pisemnego powiadomienia (wed ug takich samych zasad, jak wprowadzenie

zmian i poprawek) z napisem na zewn trznej kopercie „WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” b  otwierane w pierwszej

kolejno ci i po stwierdzeniu poprawno ci post powania Wykonawcy oraz zgodno ci

ze z onymi ofertami, koperty wewn trzne ofert wycofanych nie b  otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostan  otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, który wprowadzi  zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci procedury

dokonywania zmian zostan  do czone do oferty.

Rozdzia  XIV. Opis sposobu obliczania ceny

1.  Cena za ca y przedmiot zamówienia ( cznie z podatkiem VAT) nale y wskaza

w Formularzu oferty ( Za cznik nr 1 do SIWZ).

2. Cena oferty ma by  wyra ona w PLN zgodnie z polskim systemem p atniczym,

z dok adno ci  do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenie pomi dzy Zamawiaj cym

i Wykonawc  nast pi w PLN.

3. Cena zawiera wszelkie koszty niezb dne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie

z warunkami SIWZ w tym podatek VAT ( % ) w ustawowej wysoko ci.

Rozdzia  XV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy  wyborze

oferty

1. Tryb oceny ofert: Zamawiaj cy mo e da  udzielania przez Wykonawców wyja nie

dotycz cych tre ci z onych ofert oraz dokona  poprawek oczywistych pomy ek w tre ci

oferty, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc .
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2. Oferty oceniane b  w dwóch etapach:

a) I etap: ocena w zakresie wymaga  formalnych i kompletno ci oferty; oferty nie spe niaj ce

wymaga  okre lonych ustaw  Prawo zamówie  publicznych i SIWZ zostan  odrzucone.

Zamawiaj cy mo e da  udzielania przez Wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci

onych ofert oraz dokona  poprawek oczywistych pomy ek w tre ci oferty, niezw ocznie

zawiadamiaj c o tym Wykonawc ;

b) II etap: ocena merytoryczna wed ug kryteriów okre lonych poni ej;

w II etapie rozpatrywane b  oferty nie podlegaj ce odrzuceniu, z one przez Wykonawców

nie podlegaj cych wykluczeniu.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spe nili postawione warunki dokona si  oceny ofert

 na podstawie nast puj cych kryteriów: Cena 100 %.

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane s  wy cznie oferty nie podlegaj ce

odrzuceniu.

Zamawiaj cy przyzna maksymaln  ilo  punktów w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje

najni sz  rycza tow  cen  za realizacje ca ego zamówienia. Punkty w pozosta ych ofertach

zostan  wyliczone ze wzoru:

                    Najni sza oferowana cena spo ród wszystkich ofert

C = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100%

                                    Cena ofertowa badanej oferty

W toku oceny ofert Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenie wszystkich wyników do dwóch miejsc

po przecinku.

Wskazówka:

– Przyjmuje si , e 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.

– Za najkorzystniejsz  zostanie uznana oferta, która uzyska najwy sz  liczb  punktów.

– Obliczenia dokonywane b  z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiaj cy o wynikach post powania powiadomi Wykonawców oraz zamie ci og oszenie

na stronie internetowej www.ilowa.pl i tablicy og osze  Urz du Miejskiego w I owej.

Rozdzia  XVI. Informacje o formalno ciach jakie powinny zosta  dope nione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Prawa zamówie  publicznych niezw ocznie po wyborze

najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadamia Wykonawców, którzy z yli

oferty, o:

http://www.ilowa.pl
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ) siedzib  i adres

Wykonawcy, którego ofert  wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a tak e nazwy ( firmy),

siedziby i adresy wykonawców, którzy z yli oferty wraz ze streszczeniem oceny

i porównaniem z onych ofert zawieraj cym punktacj  przyznan  ofertom w ka dym

kryterium oceny ofert i czn  punktacj ,

b)  Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne

i prawne,

c)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,

podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamieszcza

informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równie  na stronie internetowej oraz

w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie.

3. Je eli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si

o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego, wymaga si  przedstawienia umowy reguluj cej

wspó prace Wykonawców.

4. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym

ni  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pó niej jednak ni  przed

up ywem terminu zwi zania oferta.

5. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego Zamawiaj cy wybiera ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, e zachodz  przes anki uniewa nienia

post powania.

Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana jest zobowi zany w terminie i miejscu

wskazanym przez Zamawiaj cego podpisa  4 egzemplarze umowy zgodnej w tre ci ze wzorem

za czonym do z onej oferty.

Rozdzia  XVII. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

Zamawiaj cy nie da zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

Rozdzia  XVIII. Umowa

l. Warunki umowy zosta y szczegó owo okre lone we wzorze umowy stanowi cym za cznik

nr 6 do niniejszej specyfikacji. W jej tre ci, która nie podlega zmianie, podano wszelkie istotne

dla Zamawiaj cego warunki realizacji zamówienia.

2. Zamawiaj cy zgodnie z art. 144 ust.1 przewiduje mo liwo  dokonania zmiany zawartej

umowy okre laj c warunki takiej zmiany:
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A. Zmiana terminu przewidzianego na zako czenie robót:

1. zmiany spowodowane nast puj cymi warunkami  w szczególno ci:

a) odmienne od przyj tych w projekcie koncepcyjnym warunki terenowe,

w szczególno ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub b dnie zinwentaryzowanych

obiektów budowlanych;

b) zmiany b ce nast pstwem okoliczno ci le cych po stronie Zamawiaj cego,

w szczególno ci:

-   wstrzymanie robót przez Zamawiaj cego;

- konieczno  usuni cia b dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych

decyzji, zezwole , uzgodnie  z przyczyn niezawinionych przez wykonawc , w tym

odmowa udost pnienia przez w cicieli nieruchomo ci do celów realizacji

inwestycji;

B. Zmiana sposobu spe nienia wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych

w szczególno ci nast puj cymi okoliczno ciami:

1. zaoszcz dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy;

2. pojawienie si  nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalaj cej

na zaoszcz dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak równie

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

C. Pozosta e rodzaje zmian spowodowane nast puj cymi okoliczno ciami:

1. si a wy sza uniemo liwiaj ca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. zmiana obowi zuj cej stawki VAT;

3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania p atno ci na rzecz Wykonawcy

na skutek zmian zawartej przez Zamawiaj cego umowy o dofinansowanie projektu

lub wytycznych dotycz cych realizacji projektu.

Rozdzia  XIX. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.

1. Zgodnie z art. 180 Prawa zamówie  publicznych wobec czynno ci podj tych przez

Zamawiaj cego w toku post powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj cego

czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie ustawy, mo na wnie  protest

do Zamawiaj cego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje si  odpowiednio.

2. Protest mo na wnie  w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powzi  lub móg

powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  wniesienia.
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3. Protest dotycz cy tre ci og oszenia lub postanowie  SIWZ wnosi si  w terminie 7 dni od dnia

publikacji og oszenia o zamówieniu lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Zamawiaj cy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot

nieuprawniony.

4. Zamawiaj cy rozstrzyga jednocze nie wszystkie protesty dotycz ce:

- tre ci og oszenia i postanowie  SIWZ,

- wykluczenia Wykonawcy z post powania,

- odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,

w terminie 10 dni od ostatniego z terminów na wniesieniu protestu.

Brak rozstrzygni cia protestu w tym terminie uznaje si  za jego oddalenie.

W przypadku uwzgl dnienia protestu Zamawiaj cy powtarza oprotestowan  czynno

lub dokonuje czynno ci bezprawnie zaniechanej. O powtórzeniu lub dokonaniu czynno ci

Zamawiaj cy informuje niezw ocznie wszystkich Wykonawców.

5. Pozosta e informacje na ten temat znajduj  si  w art. 179-183 Prawa zamówie  publicznych.

6. Zgodnie z art. 184 ust. 1a Prawa zamówie  publicznych w post powaniach o warto ci

mniejszej ni  kwoty okre lone w art. 11 ust. 8 odwo anie przys uguje wy cznie

od rozstrzygni cia protestu dotycz cego:

a) wyboru trybu negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki i zapytania o cen ,

b) opisu sposobu oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu,

c) wykluczenia Wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia,

d) odrzucenia oferty.

7. Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia rozstrzygni cia protestu lub

up ywu terminu rozstrzygni cia protestu, jednocze nie przekazuj c kopi  tre ci

odwo ania Zamawiaj cemu. Z enie odwo ania w placówce pocztowej operatora

publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa UZP.

Rozdzia  XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiaj cy zawrze umow

ramowa

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wi cej ni  jednym Wykonawc  .

Rozdzia  XXI. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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Za cznikami do niniejszej SIWZ s :

1. Formularz oferty (za cznik nr 1),

2. O wiadczenie nr 1 (za cznik nr 2),

3. O wiadczenie nr 2 (za cznik nr 3),

4. Wykaz wykonanych us ug w przedmiocie zamówienia (za cznik nr 4),

5. Wykaz osób i podmiotów (Za cznik nr 5),

6. Projekt umowy(Za cznik nr 6),

7. Projekt Koncepcyjny Rewaloryzacji Parku- zakres opracowania (Za cznik nr 7)

8. Projekt Koncepcyjny Rewaloryzacji Parku- opis (Za cznik nr 8)

9. Rysunek nr 1(Za cznik nr 9)

10.Rysunek nr2(Za cznik nr 10)

Sporz dzi : Miros aw Gubernator
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Za cznik nr 1
Znak sprawy GK.II.341-1 / 2010

                                              Oferta
Nazwa i siedziba Wykonawcy:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                 Okre lenie przedmiotu zamówienia, którego Oferta dotyczy:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej

dla zadania pn.: „Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej”

1.Cena przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi:

netto: ______________________________

podatek VAT: ______________________________

brutto: ______________________________

ownie brutto: ____________________________________________________________

2. O wiadczamy, i  powy sza cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiaj cy
z tytu u realizacji umowy.
3. Roboty obj te zamówieniem, zamierzamy wykona  si ami w asnymi*/ powierzy  cz
zadania polegaj  na:

_________________________________________________________________________
nast puj cej firmie:

________________________________________________________________________*

        4.O wiadczamy, e zawarte w projekcie umowy warunki zosta y przez nas zaakceptowane i
         zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wy ej
         wymienionej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

     5.Wnie li my wymagane wadium przetargowe w dniu _________w wysoko ci ________
         w formie ___________________________________________________
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6. numer konta na które nale y zwróci  wadium wniesione w pieni dzu:

_______________________________________________________________________

7. Uwa amy si  za zwi zanych na czas zwi zania ofert  okre lony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a w przypadku przyj cia oferty do czasu zawarcia umowy.

8. Informacja dotycz ca elementów oferty stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

9. Ilo  stron oferty przetargowej od _______________ do ___________________

*niepotrzebne skre li

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych
do podpisywania oferty

miejscowo , data _____________________________
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Znak sprawy GK.II.-341-1 / 2010
Za cznik nr 2

Podstawowe informacje o Wykonawcy.

1.  Pe na nazwa: _________________________________________________________

2.  Adres: ______________________________________________________________

3.  Nr tel./fax ______________________________________________________________

4.  Forma organizacyjna: ____________________________________________________

5.  Miejsce i data rejestracji: ____________________________________________________

6. NIP: ________________________ REGON: ____________________________

7. e-mail: ________________________ http: __________________________________

8. Urz d Skarbowy: _________________________________________________________

9.  Sposób prowadzenia ksi g rachunkowych: __________________________________

10.  Osoby uprawnione do reprezentowania firmy: __________________________________

11.  Nr rachunku bankowego: ____________________________________________________

12.  Kapita  za ycielski: ____________________________________________________

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty
miejscowo , data ______________________
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Znak sprawy GK.II.341-1 / 2010 Za cznik nr 3

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

wiadczenie Wykonawcy.

wiadczamy, e firma, któr  reprezentujemy nie podlega wykluczeniu
z post powania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 2 prawa o zamówieniach publicznych.

Jednocze nie zobowi zujemy si  na ka de danie Zamawiaj cego
niezw ocznie dostarczy  odpowiednie dokumenty potwierdzaj ce prawdziwo
niniejszego O wiadczenia.

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty
miejscowo , data ________________________
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Znak sprawy GK.II.341-1 / 2010 Za cznik nr 4

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________

Wykaz robót o charakterystyce
porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Uwaga! Do wykazu nale y do czy  dokumenty potwierdzaj ce, e roboty te zosta y wykonane nale ycie,
zgodnie z wymogami SIWZ.

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty
miejscowo , data ________________________

Lp. Nazwa zadania
i zakres robót

Okres
realizacji

Nazwa i adres
zamawiaj cego

Warto
brutto w z .

1

2

3
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Znak sprawy GK.II.341-1 / 2010 Za cznik nr 5

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Wykaz osób i podmiotów,
które b  wykonywa  zamówienie

Lp. Imi  i nazwisko
/podwykonawca Zakres wykonywanych czynno ci Kwalifikacje

Uwaga!
Do wykazu nale y do czy  dokumenty zgodnie z wymogami rozdzia u VI pkt. 6 SIWZ

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty

miejscowo ,  data:
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Znak sprawy GK.II.341-1/2010                                                                           Za cznik nr 6

Projekt umowy nr………… ..... /2010

zawarta w dniu .............................. 2010 roku pomi dzy:

Gmin  I owa z siedzib : 68-120 I owa ul. eromskiego 27, zwan  w dalszej cz ci umowy
„Zamawiaj cym” któr  reprezentuj :

Adam Gliniak - Burmistrz I owej.
przy kontrasygnacie: Ewy Pasternak-Jerz-Skarbnika Gminy
a

prowadz cym   dzia alno    gospodarcz    pod   nazw

z   siedzib :   ………………………………………………………..,   wpisanym   do   ewidencji
dzia alno ci      gospodarczej      prowadzonej      przez      ……………………………………., pod
numerem …………………………. zwanym w dalszej cz ci umowy „Projektantem”.

Do niniejszego zamówienia ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

                                                    § 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiaj cy zamawia, a Projektant zobowi zuje si  do wykonania opracowania:
kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pod nazw
 „ Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej”

2. Zakres zamówienia obejmuje:

   a. sporz dzenie projektu budowlanego wykonawczego Parku Dworskiego w granicach zakresu

wskazanym w za czniku Nr 7 do SIWZ, zgodnie z Projektem Koncepcyjnym Rewaloryzacji

Parku stanowi cym za cznik Nr 8 do SIWZ(z wy czeniem pa acu i terenu wyspy bezpo rednio

przylegaj cej do zabudowa  pa acowych).

         W projekcie nale y uwzgl dni :

- zmian  w koncepcji ogrodzenia parku umo liwiaj  dojazd do dawnych zabudowa  ogrodnika

i drog  dojazdow  do posesji

- zaprojektowanie dodatkowych furt oddzielaj cych wysp  z pa acem od pozosta ej cz ci parku,

-  mo liwo  za czania cz ci o wietlenia(1/3,2/3,3/3) i za enie w pó niejszym okresie

instalacji monitoringu parku,

.............................................
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-  w obr bie Ogrodu Japo skiego-odtworzenie dawnego uk adu wodnego  (z budowlami

spi trzaj cymi i spustowymi), umocnienie brzegów(narzuty kamienne odpowiednie obsadzenia

ro linne),budowa i remont mostków i k adek na  istniej cych i planowanych ci gach cie ek

zgodnie z koncepcj  oraz budow  herbaciarni.

  b. Dodatkowo zamówienie obejmuje sporz dzenie nast puj cych projektów budowlanych

wykonawczych:

- projekt renowacji cznika pomi dzy pa acem a zabudowaniami folwarcznymi,

- projekt punktu informacyjnego(adaptacja cz ci budynku biblioteki),

- projekt parkingu i toalet dla kompleksu parkowego,

- remont  mostków w obr bie parku.

Prace wy ej wymienione uj te w pkt. 2 b wymagaj  sporz dzenia koncepcji i zatwierdzenia jej

przez zamawiaj cego.

c. uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
d. uzyskanie niezb dnych warunków wpi cia i dostawy mediów, innych decyzji, uzgodnie  i

opinii wymaganych odr bnymi przepisami.
e. wykonanie mapy do celów projektowych.
f. wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót.
g. kosztorysu ofertowego.
3. Sporz dzenie dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego niezb dnego

do uzyskania pozwolenia na budow , w tym niezb dne projekty wykonawcze oraz
dokumentacj  do przeprowadzenia przetargu na wykonanie w/w zadania zgodnie
z Prawem Zamówie  Publicznych.

Wszystkie planowane prace wymagaj  uzgodnie  i uzyskania pozwolenia Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 2 Obowi zki Stron

1. Projektant zobowi zany jest do:
1) Wykorzystania w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwi za

technologicznych.
2) Opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem techniki komputerowej.
3) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi do

projektowania oraz zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.
4) Konsultowania na bie co z Zamawiaj cym zaproponowanych rozwi za  a po otrzymaniu

pozytywnej opinii zaproponowanego rozwi zania, Projektant umie ci je w dokumentacji i po
wykonaniu dokumentacji zaprezentuje ca okszta t rozwi za .

5) Udzielania niezw ocznie Zamawiaj cemu wyja nie  do dokumentacji podczas prowadzenia
post powania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

6) Przekazania zamawiaj cemu przedmiotu zamówienia w jego siedzibie w 5 egzemplarzach,
protoko em zdawczo-odbiorczym wraz z o wiadczeniem:
a) o kompletno ci dokumentacji w zakresie niezb dnym do realizacji celu, któremu ma

,
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b) o zgodno ci dokumentacji z umow , obowi zuj cymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami.

7) Ponumerowania wszystkich stron dokumentacji pocz wszy od strony tytu owej.
8) Przekazania Zamawiaj cemu opracowanej dokumentacji tak e w wersji elektronicznej, która

dzie publikowana w Internecie i która b dzie spe nia a nast puj ce wymogi:
a) ka dy tom dokumentacji projektowej powinien by  zapisany do pojedynczego pliku w

formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedla  temat opracowania,
b) pliki nale y wgra  do jednego katalogu, w tym samym katalogu nale y umie ci  plik w

formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT”, zawieraj cy list  plików wraz z pe nymi
tytu ami opracowa  w nich zawartych,

c) jako  zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdj
powinny umo liwia  odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocze nie uwzgl dnia  i nie
przekracza  rzeczywistej rozdzielczo ci biurowych urz dze  do wy wietlania i powielania
danych,

9) dostarczenia dokumentacji w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach na no nikach
optycznych (CD-R, DVD+/-R).

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Projektant przenosi na Zamawiaj cego autorskie
prawa maj tkowe do opracowanej dokumentacji, uprawniaj c zamawiaj cego do
korzystania i rozporz dzania dokumentacj  na nast puj cych polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie:

a) wersji papierowej – kserowanie i skanowanie,
b) elektronicznej – kopiowanie na no niki optyczne CD lub DVD;

2) rozpowszechnianie (publikacj ) ca ci lub dowolnej cz ci dokumentacji do
wykorzystania przez wykonawców w post powaniu o zamówienie publiczne na
realizacj  robót obj tych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawców jako
podstaw  lub materia  wyj ciowy do wykonania innych opracowa  projektowych,
Wykonawc  robót budowlanych i innych Wykonawców jako podstaw  do
wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie bior ce udzia   w   procesie
inwestycyjnym,    inne    podmioty    i  jednostki,    pras    i    telewizj  w  nast puj cych
formach:

a) papierowej,
b) elektronicznej – Internet, poczta elektroniczna lub no niki optyczne;

3) wprowadzenie dokumentacji lub jej cz ci do pami ci komputerów na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiaj cego lub podmiotów wymienionych w
ust. 2 pkt. 2.

Projektant zobowi zuje si  do przedstawienia Zamawiaj cemu ewentualnych propozycji zmian w
stosunku do umowy w ka dym przypadku, gdy mog  one wp yn  na obni enie kosztów
wykonawstwa lub eksploatacji projektowanej inwestycji.
 Projektant zobowi zany jest do pe nienia nadzoru autorskiego, którego warunki zostan  okre lone
odr bn  umow , sporz dzon  po wy onieniu Wykonawcy robót budowlanych. Pe nienie nadzoru
autorskiego trwa  b dzie do czasu zako czenia odbioru ostatecznego robót wykonanych na
podstawie dokumentacji opracowanej wed ug niniejszej umowy. Inwestor mo e zwolni
Wykonawc  z okre lonego wy ej zobowi zania w formie pisemnej.
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§ 3Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Projektant wykona przedmiot umowy w terminach:

a) wykonanie koncepcji dla prac wymienionych w §1 pkt.2 b – trzy tygodnie od  dnia
podpisania umowy, tj…………… roku

b) wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow  – do dnia 31 maja
2010 roku.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalaj , e obowi zuj  form  wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie zgodne z przed on  po negocjacjach oferta, maj ce charakter
wynagrodzenia maksymalnego.

2. Cena ofertowa zadania wynosi:
L.p. Asortyment us ugi Warto  brutto z
1. 1)wykonanie    dokumentacji    projektowo    –

kosztorysowej rewitalizacji Parku Dworskiego w
owej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow :

a)  Realizacja programu odnowy  Parku Miejskiego w
granicach     zakresu     wskazanym     na Za czniku
Nr 7 do SIWZ, zgodnie z  Projektem Koncepcyjnym
Rewaloryzacji  Parku stanowi cym Za cznik Nr 8 do
SIWZ oraz zgodnie z §1 pkt.2 umowy

b) przygotowanie wniosków i uzyskanie (po
zatwierdzeniu   przez Zamawiaj cego)  zgody    na
realizacj  przedsi wzi cia  oraz  decyzji  o  ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, c)uzyskanie
niezb dnych       warunków wpi cia i dostawy
mediów, innych decyzji, uzgodnie  i opinii
wymaganych odr bnymi przepisami.
c) wykonanie mapy do celów projektowych.
d) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
e) uzyskanie zgody Lubuskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków
 2)     sporz dzenie     dokumentacji     obejmuje
wykonanie           projektu           budowlanego
niezb dnego   do   uzyskania   pozwolenia   na
budow ,     w     tym     niezb dne     projekty
wykonawcze       oraz       dokumentacj        do
przeprowadzenia   przetargu   na   wykonanie w/w
zadania zgodnie z Prawem Zamówie  Publicznych.

CENA OFERTOWA BRUTTO (netto + 22% VAT)

ownie : ……………………………………………………………………….……….. (brutto z podatkiem VAT)
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3. Projektant o wiadcza, e zapozna  si  z sytuacj  w terenie oraz wyceni  wszystkie elementy
niezb dne do prawid owego wykonania umowy. W zwi zku z tym wyklucza si  jakiekolwiek
roszczenia Projektanta zwi zane z nieprawid owym skalkulowaniem ceny lub pomini ciem
pewnych elementów niezb dnych do prawid owego wykonania umowy.

4. Je eli podczas realizacji przedmiotu umowy, ulegnie zmianie wysoko  podatku VAT, Strony
postanawiaj , e Projektant b dzie wystawia  faktury ze stawk  obowi zuj  w dacie jej
wystawienia.

5. P atno  nast pi :
 100 % warto ci brutto po uzyskaniu pozwolenia na budow  i protokolarnym przekazaniu
kompletnej dokumentacji.

6. Podstaw  wystawienia faktury ko cowej b dzie protokó  odbioru dokumentacji wraz
z o wiadczeniami projektanta, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6.

7. Zap ata faktury nast pi w terminie 30 dni od dnia dor czenia jej Zamawiaj cemu.
8. Strony postanawiaj , e w razie konieczno ci przerwania prac stanowi cych przedmiot umowy

z przyczyn od nich niezale nych, Zamawiaj cy zap aci Projektantowi tylko za wykonane prace,
przyjmuj c procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

9. Projektant nie mo e dokona  przelewu przys uguj cych mu na podstawie niniejszej umowy
wierzytelno ci na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej bez zgody Zamawiaj cego.

§ 5 Osoby uprawnione do  kontaktów

1. Jako osob  uprawnion  do kontaktów z Zamawiaj cym Projektant wskazuje:
…………………………………………………………………………………………………..

2. Jako     osob      uprawnion      do     kontaktów    z     Projektantem    Zamawiaj cy
wskazuje:………………………………………………………………………………………

§ 6 Odpowiedzialno

1. Projektant jest odpowiedzialny wzgl dem Zamawiaj cego, je eli opracowanie ma wady
zmniejszaj ce jej warto  lub u yteczno .

2. Projektant odpowiada jak za w asne dzie o, za dzia ania i zaniedbania osób z pomoc , których
wykonuje przedmiot umowy, jak równie  osób, którym wykonanie zobowi za  powierza.

3. W razie stwierdzenia, e przedmiot umowy ma wady lub zosta  wydany w stanie niekompletnym,
Zamawiaj cy zobowi zany jest zawiadomi  Projektanta, który stwierdzone wady usunie w ci gu
14 dni od daty powiadomienia.

§ 7 Kary umowne

1. Projektant naliczy Zamawiaj cemu kar  umown  za odst pienie od umowy z winy
Zamawiaj cego w wysoko ci 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiaj cy naliczy Projektantowi kar  umown :
- za odst pienie od umowy z przyczyn le cych po stronie Projektanta w wysoko ci 15 %

wynagrodzenia umownego brutto,
- za niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonych terminach w wysoko ci 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto za ka dy dzie  opó nienia, za ka dy z przypadków
niewykonania w terminie,
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- za opó nienie w usuni ciu wad stwierdzonych w dokumentacji w wysoko ci 0.5% warto ci
wynagrodzenia umownego brutto za ka dy dzie  opó nienia, liczonej od up ywu terminu
wyznaczonego na usuni cie wad.

3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego do wysoko ci
faktycznie poniesionej szkody.

4. Kara umowna powinna by  zap acona przez Stron , która naruszy a postanowienia umowne, w
terminie 14 dni od daty wyst pienia przez drug  Stron  z daniem zap aty.

§ 8 Gwarancja i r kojmia

1. Projektant udziela gwarancji na prace projektowe b ce przedmiotem umowy do chwili
wyga ni cia uprawnie  Zamawiaj cego z tytu u gwarancji i r kojmi za wykonane przez
Wykonawc  na jej podstawie roboty.

2. Strony rozszerzaj  odpowiedzialno  za prace projektowe z tytu u r kojmi na 3 lat.
3. Zamawiaj cy mo e realizowa  uprawnienia z tytu u r kojmi niezale nie od uprawnie  z

tytu u gwarancji. Bieg terminu gwarancji i r kojmi rozpoczyna si  od daty odbioru inwestycji
od Wykonawcy.

                                                    § 9 Odst pienie od umowy

1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do odst pienia od umowy, w przypadku:
1) wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie postanowie

umownych nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili
zawarcia umowy, odst pienie od umowy mo e nast pi  w terminie 10 dni od powzi cia
wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach,

2) zostanie og oszona upad  lub likwidacja firmy Projektanta, odst pienie od umowy mo e
nast pi  w terminie 10 dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach,

3) zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Projektanta, odst pienie od umowy mo e nast pi
w terminie 10 dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach,

4) je eli Projektant wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy b  sprzeczny z umow
oraz nie reaguje na wezwania Zleceniodawcy do zmiany sposobu wykonywania w
wyznaczonym przez Zleceniodawc  terminie, w trybie natychmiastowym.

2. W razie odst pienia od umowy którejkolwiek ze Stron, Projektant przeka e Zamawiaj cemu
przedmiot umowy wed ug stanu zaawansowania do dnia odst pienia od umowy. Z przekazania
zostanie sporz dzony cz ciowy protokó  przekazania, który b dzie okre la  przede wszystkim
rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac na dzie  odst pienia od umowy. Projektant mo e

da  zwrotu poniesionych kosztów. Wysoko dania nie mo e przekroczy  warto ci
zaawansowania procentowego zawartego w cz ciowym protokole przekazania, o którym mowa
wy ej. Cz ciowy protokó  przekazania stanowi podstaw  do wystawienia faktury.

3. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej, pod rygorem niewa no ci takiego
wiadczenia i musi zawiera  uzasadnienie.
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                                                   § 10 Zmiany w umowie

1.       Zakazuje si  zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, e konieczno  wprowadzenia takich zmian wyniknie
z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s
korzystne dla Zamawiaj cego.
2. Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci niniejszej umowy oraz jej za czników wymagaj
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa no ci i mog  by  dopuszczalne tylko w granicach
art. 144 ustawy Prawo zamówie  publicznych
3. Prawa i obowi zki wynikaj ce z niniejszej umowy, mog  by  przeniesione na rzecz osób
trzecich, wy cznie za zgod  Stron w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci.

                                                       § 11 Rozstrzyganie sporów

1. Je eli powstan  ewentualne spory dotycz ce wykonania przedmiotu umowy, Zamawiaj cy i
Projektant do  nale ytych stara , aby je rozwi za  w sposób polubowny.

2. Skierowanie sprawy do w ciwego S du ze wzgl du na siedzib  Zamawiaj cego Strony
 traktowa  jako ostateczno .

§ 12

Sprawy nieuregulowane

1. W sprawach nieuregulowanych umow , stosuje si  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

        Ustawy o prawie autorskim.

§ 13

Umowa niniejsza sporz dzona zosta a w 3 jednobrzmi cych egzemplarzach dwa dla Zamawiaj cego
jeden dla Projektanta.

PROJEKTANT ZAMAWIAJ C
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        Znak sprawy   GK.II.341-1/2010                                                        Za cznik nr 9

Rysunek 1

                                    Obrys cznika mi dzy budynkami gospodarczymi a pa acem

                                    Obrys budynku biblioteki

Obrys planowanego miejsca na parking

                                   Obrys projektowanych mostków

                                   Obszar  nie obj ty projektem (pa ac i teren wyspy bezpo rednio
                                              przylegaj cej do zabudowa  pa acowych )
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Znak sprawy   GK.II.341-1/2010                                                        Za cznik nr 10

Rysunek 2

Teren dawnego domu ogrodnika (trzy oddzielne nieruchomo ci)


