SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

Wykonanie kompletnych dokumentacji
projektowo-kosztorysowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zatwierdził Burmistrz Barcina
w dniu 29.04.2019 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na: wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
I.
Zamawiający
1. Zamawiającym jest :
Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43
www.bip.barcin.pl, sekretariat@barcin.pl
2. Wszelkie pisma związane z przetargiem mają być kierowane wyłącznie na w/w adres
wraz z numerem postępowania: SS.271.15.2019.ZP
II.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą,
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych dokumentacji projektowokosztorysowych w następujących częściach na:
Część I Budowa oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul. Klonowej i ul. Lipowej (dz.
nr 2/22, 2/1),
Część II Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 134/58,
134/41),
Część III Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 172),
Część IV Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 153,
152, 150/15, 150/22, 150/29),
Część V Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kania (dz. nr 42, 39/10,
47/7),
Część VI Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Knieja (dz. nr 18).
CPV: 71354000-4, 71320000-7, 71242000-6.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 1 do specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ).
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Barcina, z siedzibą w Urzędzie
Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100,e-mail: sekretariat@barcin.pl
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Urząd Miejski,ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, e-mail: iod@barcin.pl *;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych SS.271.15.2019.ZP
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
i) nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
−
−

−

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

IV.
Wymagany termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2019r.
2. Warunki płatności:
- termin i forma płatności: przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
V.
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – wskazanie pkt. 12 zał. nr 2 do SIWZ.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.
Części zamówienia, oferty wariantowe i zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

VII.
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca w celu spełnienia warunków określonych w pkt 1c musi:
a) potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą
realizować zamówienie (projektant i sprawdzający), posiadającymi uprawnienia
do projektowania w specjalności instalacyjnej:
− w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, wykształcenie wyższe,
Pod określeniem uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane we
wskazanej specjalności zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze
zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może
być spełniony łącznie).
IX.
Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w przypadku
wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt. 1, 3, 4
ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 i 16-20
ustawy oraz ust. 5 pkt 1, 3, 4, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody, o których mowa w pkt. 3.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
X.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą

1. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu – zał. nr 3 do SIWZ,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenia te
składa każdy z nich.
c)zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku określonym w pkt. 5 -7.
2. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia –
wzór zał. nr 5.
3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy najwyżej ocenionego
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr
4 do SIWZ,
c) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości,
d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby,
e) dokumenty, o których mowa w ppkt. c) i d), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1a i b niniejszej części SIWZ.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
8. W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – podwykonawstwo.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których
mowa w pkt. 5.
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może
on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie jak również do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń
lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
XI.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą mailową z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów i oświadczeń składanych na podstawie art. 26 ustawy oraz
pełnomocnictwa.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. Zamawiający domniemywa, że pismo przez niego wysłane na adres mailowy podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do
potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w
sposób określony w pkt. 1 i 3 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
XII.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień są: Szymon Kozłowski - gł. specjalista ds. zamówień publicznych (w sprawach procedury), pok. 36, tel. 52 383 41 55, oraz Karolina Łangowska – starszy specjalista ds. inwestycji komunalnych (w sprawach przedmiotu zamówienia część I), pok. 29, tel. 52 383 41
22 w godzinach pracy tj. od 700 do 1500 poniedziałek, środa, czwartek, 700 do 1630 wtorek
i 700do 1330 piątek.
XIII.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. 2
Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi.

XIV. Termin związania z ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa pociąga konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
XV. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie lub na druku „Formularza oferty” (wg załącznika nr 2 do
SIWZ). Wszędzie tam, gdzie załączone do SIWZ wzory formularzy nakazują podać da-

ne wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy podać dane wszystkich wykonawców.
2. Ofertę - pod rygorem nieważności - należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem itp.
3. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż
polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć
podpisy na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządził Wykonawca oraz
muszą parafować miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.
5. Zaleca się by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
oraz zaparafowana, a także połączona w sposób zabezpieczający ofertę celem
uchronienia przed jej zdekompletowaniem.
6. Wymagane oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7. Wymagane dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty winni załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być, złożone w formie oryginału lub
kopii potwierdzonej przez notariusza)
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba.
15. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie konkretne informacje
mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty i 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.)”. Zaleca się, aby
kartki te były ponumerowane. Spięta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak
wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Zastrzeżenie przez Wykonawcę
informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej
wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których
podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy), adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w
niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
16. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem.
XVI. Sposób opakowania ofert, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej
następujący: „Oferta na
wykonanie kompletnych dokumentacji projektowokosztorysowych” sprawa: SS.271.15.2019.ZP ”Nie otwierać przed 13.05.2019r. godz.
12:15
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać
na adres Zamawiającego:
Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2019r. do godz. 1200 (decyduje data
wpływu).
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2019r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego
wskazanej w pkt. 2 niniejszej części sala nr 6.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu
lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być
opisane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami
pkt. 1 niniejszej części SIWZ i dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie bez otwierania,
bez względu na przyczyny opóźnienia.
XVII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Wykonawca podaje w ofercie cenę za przedmiot zamówienia.
2. Cena podana w ofercie, winna obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowo – kosztorysowej, koszty wszelkich uzgodnień oraz za nadzór autorski.
3. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia, cena ma uwzględniać całkowity koszt wykonania zadania, a w szczególności koszty podatku VAT oraz
inne elementy niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
oferty. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zamówienia.
5. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie
będzie podlegała zmianom (cena ryczałtowa).
6. Cena oferty powinna być podana cyfrą wraz ze stawką podatku VAT oraz wyliczona
z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na
sposób jej obliczenia.
8. Cenę oferty i składające się na nią ceny jednostkowe należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT.
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w

treści oferty (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy), w stosunku do tych ostatnich omyłek
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku
od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Nie załączenie tej informacji będzie oznaczał brak powstania w/w obowiązku.
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (brutto) – 60 %
Doświadczenie personelu – 20%
Czas udzielania odpowiedzi w trakcie postępowania na wykonawstwo – 10 %
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady – 10%
2. Opis sposobów dokonywania oceny ofert.
Kryterium - cena 60 % (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium
ceny przez n-tą ofertę będzie określona wg wzoru:
(Cmax – Cof)
(Cmin )
( ------------------ + ------------)
(Cmax – Cmin)
(Cof)
C = ---------------------------------------- x 60
2
gdzie:
C - wartość punktowa badanej oferty
Cmin – najniższa oferowana cena brutto
Cof – cena brutto oferty badanej
Cmax – najwyższa cena brutto spośród wszystkich ofert
Do oceny będą brane ceny ofert niepodlegających odrzuceniu.
Doświadczenie personelu – 20% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium
Doświadczenie D będzie następująca:
a) doświadczenie w ilości wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego przez osobę pełniącą funkcję projektanta:
− 0 – 1 dokumentację – 2,5 pkt.
− 2 – 3 dokumentację– 5 pkt.
− 4 – 5 dokumentacji – 7,5 pkt.
− 6 i powyżej dokumentacji – 10 pkt.
b) doświadczenie w ilości wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego przez osobę pełniącą funkcję sprawdzającego:
− 0 – 1 dokumentację – 2,5 pkt.
− 2 – 3 dokumentację– 5 pkt.
− 4 – 5 dokumentacji – 7,5 pkt.
− 6 i powyżej dokumentacji – 10 pkt.
Wykonawca w pkt. 4 zał. nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) wpisuje ilość wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego (tj. projektanta i
sprawdzającego w specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wykształcenie wyższe). Do
oceny będzie brana suma punktów. Osoby te będą realizować zamówienie. Brak
wypełnienia skutkować będzie otrzymaniem 0 pkt.

Czas udzielania odpowiedzi w trakcie postępowania na wykonawstwo – 10 % (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania w/w kryterium będzie następująca: Wykonawca w pkt. 2 zał. nr 2 do SIWZ (Formularz oferty)
wpisuje w czas udzielania odpowiedzi w dniach (max. 5 dni, min. 1 dzień). Brak wypełnienia lub wpisanie 0 dni będzie traktowany jako termin zgodny z SIWZ. Jeżeli Wykonawca poda czas dłuższy niż 5 dni oferta zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. Pzp).
najkrótszy czas udzielenia odpowiedzi w ofertach
(1= ---------------------------------------------------------------------------)x 10
czas odpowiedzi oferty badanej
T = ------------------------------------------------------------------------------------- x 10
2
gdzie:
T - wartość punktowa badanej oferty
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady – 10% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania w/w kryterium R będzie następująca: minimalny termin rękojmi wynosi 12 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy. Wykonawca w pkt. 3 zał. nr 2 (Formularz oferty) podaje proponowany okres odpowiedzialności. Zaoferowanie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty, zaś podanie okresu dłuższego niż 36 miesięcy Wykonawca otrzyma
max. liczbę punktów tj. 10. Brak wypełnienia będzie traktowany jako minimalny termin.
− 12 miesięcy lub dłuższy, nie więcej niż 24 miesiące – 1 pkt.
− 24 miesiące lub dłużej, nie więcej niż 36 miesięcy – 5 pkt.
− 36 miesięcy i dłużej – 10 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę ofertę, która otrzyma najwyższą łączną
liczbę punktów, przemnożoną przez liczbę członków komisji, tzn. ofertę dla której obliczona wartość LP będzie najwyższa.
LP= C + D + T + R
Wszystkie punkty są zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
XIX. Informacje o trybie otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
d) zawartych w ofertach.
XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie i jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiado-

Załącznik nr 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CPV:
71354000-4 Usługi sporządzania map
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Przedmiot zamówienia stanowi:
Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na:
Część I Budowa oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul. Klonowej i ul. Lipowej (dz. nr
2/22, 2/1),
Część II Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 134/58,
134/41),
Część III Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 172),
Część IV Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś (dz. nr 153, 152,
150/15, 150/22, 150/29),
Część V Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kania (dz. nr 42, 39/10, 47/7),
Część VI Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Knieja (dz. nr 18).
W ramach projektów należy wykonać następujący zakres rzeczowy:
1. Pozyskać mapy (podkłady) do celów projektowych.
2. Uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana). W przypadku braku konieczności wydania decyzji
stosowne oświadczenie/pismo wystawione przez odpowiedni organ administracyjny.
3. Uzyskać decyzje o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Uzyskanie zgód właścicieli działek na zajęcie terenu pod inwestycję.
5. Uzyskanie zgód na umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.
6. Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci.
7. Uzyskanie wszelkich uzgodnień , opinii od właścicieli terenów w zakresie przebiegu trasy inwestycji, od gestorów sieci, od zarządców dróg i innych.
8. Uzyskać pozwolenia lub dokonać zgłoszenia na budowę oświetlenia drogowego.
9. Wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową oddzielnie dla każdego zadania:
1) Projekty budowlane i wykonawcze wraz z informacją projektanta o planie BIOZ dla
przedmiotowych inwestycji oraz oświadczeniem projektanta o zgodności projektu z
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej –
5 szt.
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 szt.
3) Projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót z niezbędnymi
decyzjami i uzgodnieniami (jeśli będzie wymagany)– 3 szt.
4) Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót. Przedmiary robót jako oddzielne
opracowania – 3 szt.
5) Płyta CD/DVD z dokumentacją projektowo-kosztorysową w ilości 1 szt. (zawartość
płyty musi być tożsama z wersją papierową dokumentacji).
Wymagania odnośnie przygotowywanej dokumentacji:
1. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z ustaleniami określonymi w uzyskanych
decyzjach oraz planami miejscowymi.
2. Dokumentacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
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 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).
3. W przedmiarze robót muszą być zawarte pozycje z numerami ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru).
4. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami

5.
6.
7.
8.

9.

prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dokumentacja ma być sporządzona w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (w programach MS Office, np. Word, Excel oraz w formacie pliku PDF;
wszelkie rysunki w formacie pliku PDF).
Wymagane ilości ostatecznie zatwierdzonych egzemplarzy projektów nie obejmują
egzemplarzy roboczych przedkładanych do uzgodnień i opinii.
Wykonawca/projektant jest obowiązany na bieżąco konsultować każde rozwiązanie
projektowe z Zamawiającym. Istnieje również konieczność konsultowania projektów z
sołtysami poszczególnych wsi tj., Sołtysem Barcina Wsi, Kani i Kniei.
Wykonawca/projektant obowiązany jest do weryfikacji danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (w tym: wizji lokalnej
w terenie, sprawdzenia miejsca i jego otoczenia celem oceny – na własna odpowiedzialność, ryzyko i koszt – wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty).
Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego do aktualizacji
kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji przez Zamawiającego i
aktualizację taką wykona bez dodatkowego wynagrodzenia.

Załącznik nr 2
.................................................
(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)
Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
Nazwa i siedziba wykonawcy ............................................................................................
REGON ........................................................
Nr NIP ...........................................................
Nr tel. do kontaktu ............................................................
Nr faksu do kontaktu .......................................................
e-mail ……………………………………………………
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnych
dokumentacji projektowo-kosztorysowych, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę brutto:
a) część I ……………………złotych w tym podatek VAT.
b) część II …………………...złotych w tym podatek VAT.
c) część III …………………..złotych w tym podatek VAT.
d) część IV ……………………złotych w tym podatek VAT.
e) część V …………………...złotych w tym podatek VAT.
f)

część VI …………………..złotych w tym podatek VAT.

2. Czas udzielania odpowiedzi w trakcie postępowania na wykonawstwo ….. dni (max.
5 dni, min. 1 dzień).
3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady …….. miesięcy.
4. Doświadczenie projektanta i sprawdzającego:
L.p.

Imię i nazwisko

Przewidywana
funkcja

1

projektant

2

sprawdzający

Ilość dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego

5. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
8. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w SIWZ.
9. Akceptuję termin płatności za fakturę w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

10. Oświadczam, że niniejsza oferta (wpisać zawiera/nie zawiera) ....................................
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych samych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Wykaz części zamówienia/ nazwa firmy (zgodnie z zapisem pkt. 2 części V SIWZ), które wykonawca powierzy podwykonawcom…………………………………………...
13. Jestem / nie jestem** małym średnim przedsiębiorstwem,
14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres związany z archiwizacją dokumentów.
15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
16. Oferta została złożona na ….....……… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....…. do nr ……....…. .
17. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...........................................................................................................................................

…………………………………………
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

* w przypadku nie uzupełnienia przyjmuje się min. podane terminy
**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie
kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych”.
oświadczam, że:
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp,
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 i 4
ustawy Pzp,
3. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w części VIII SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 i 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………….....
......……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w części VIII SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………, w
następującym zakresie: …………………………………………………………………(wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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

Załącznik nr 4
Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia na: „wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych”
oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:

L.p.

Imię i nazwisko

Przewidywana
funkcja

1

projektant

2

sprawdzający

Miejscowość, data ...........

Kwalifikacje zawodowe w
zakresie posiadanych posiadającą uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wykształcenie wyższe

sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wykształcenie wyższe

Doświadczenie

Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami
Właściwe podkreślić
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel
- zobowiązanie
podmiotu trzeciego
- inne (podać jakie:
………………………
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel
- zobowiązanie
podmiotu trzeciego
- inne (podać jakie:
………………………

.............................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 5
...................................
(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie
kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Niniejszym oświadczam(my), że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
…..

Adres podmiotu

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Projekt Umowy

Załącznik nr 6
Umowa
zawarta w dniu ……..2019 r. w Barcinie, pomiędzy Gminą Barcin, zwaną w dalszej treści umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Barcina – Michała Pęziaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barcin – Bernadety Chojnackiej,
a: …………..…….…, mając nadany nr NIP …………… oraz REGON ………… zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez ………………
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:................
2. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności
obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
1) Prawem budowlanym,
2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U z
2018r. poz.1935)
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczególnego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129),
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) albo innymi zastępującymi je aktami
prawnymi,
5) Ustawą Prawo zamówień publicznych.
a także innymi obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w ilości określonej w załączniku nr 1
do umowy wraz z oświadczeniem o kompletności.
5. Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które wskazałyby znaki towarowe,
patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub
równoważny". W tym przypadku wymaga się uzasadnienia prawnego i faktycznego w formie
pisemnej oraz wskazania parametrów równoważności.
6. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego do aktualizacji
kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji przez Zamawiającego i
aktualizację taką wykona bez dodatkowego wynagrodzenia.
§2
Termin zakończenia usługi ustala się na:
§3
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w
kwocie ….. zł (słownie zł: ……………………………………………………) w tym podatek VAT.
2. Kwota powyższa jest kwotą ryczałtową nie podlegającą zmianie, poza przypadkiem zmiany
stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ona wprowadzona ustawowo.
3. W cenę należy wliczyć również wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, koszty wszelkich uzgodnień, konieczności dostosowania dokumentacji do aktualnie obo-

wiązujących uregulowań w przypadku zmiany przepisów po zawarciu umowy oraz opłaty za
nadzór autorski.
4. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu i
przekazaniu dokumentacji projektowej oraz jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.
§5
1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony.
2. Dokumentacja wymieniona w § 1 powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną
część przedmiotu odbioru.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 21dni od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę.
5. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
6. Przejście autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem
umowy (określonym w § 1) następuje w dacie podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych,
o których mowa w § 5 ust. 1, łącznie z przeniesieniem na Zamawiającego prawa własności
utworu.
7. W przypadku zmiany przepisów po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do dostosowania dokumentacji do aktualnie obowiązujących uregulowań.
§6
1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca udziela … miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, w tym za wady
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) zawarte w dokumentacji rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi przepisami
prawa, przyjętymi normami techniczno-budowlanymi oraz z decyzjami właściwych organów i instytucji,
2) błędy i/lub braki w przedmiarach robót oraz kosztorysie inwestorskim.
4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym uzgodnionym przez strony terminie.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. W tym
przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zwanej kaucją gwarancyjną.
6. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy, a także na jego część wykonaną przez
podwykonawcę.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany przy odbiorze przedmiotu umowy do dokonania sprawdzenia jakości przedłożonej dokumentacji, co nie pozbawia Zamawiającego uprawnień określonych w niniejszej umowie i obowiązującymi przepisami oraz prawa dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych za jakość dokumentacji i kompletność z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.
§7
1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym, a kończy się z upływem 36 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych wykonanych w
oparciu o przedmiot umowy
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym uzgodnionym przez strony terminie.
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, a także na jego część wykonaną przez
podwykonawcę.
§8
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia
umownego brutto,
2) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
3) zwłokę w usunięciu wad w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
4) za każdorazowe opóźnienie w udzielaniu wyjaśnień dotyczących dokumentacji oraz odpowiedzi w trakcie postępowania na wykonawstwo w terminie wskazanym w ofercie w
wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
4. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, strony
mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie niewymagalnych należności z tytułu kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§9
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:
Zamawiający: ……………………………………………………………………
Wykonawca: ................................................, tel. ...............................................
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć
należne Wykonawcy wynagrodzenie,
3) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii itp. jeżeli Wykonawca udowodni, że dochował należytej staranności zmianie może ulec termin zakończenia,
4) w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i
usług przy czym kwota netto pozostaje bez zmiany zaś kwota brutto zmieni się w zależności
od obowiązującej stawki.
3. Nieważna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
§ 11
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. może odstąpić od umowy
także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 145a
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 13
Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 3
egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

