ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO LESZNO
URZĄD MIASTA LESZNA
UL. KARASIA NR 15
64-100 LESZNO
PKP S.A.
ODDZIAŁ DWORCE KOLEJOWE
UL. HOśA 63/67
00-681 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
DLA PRZEBUDOWY ULICY DWORCOWEJ W LESZNIE
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACU PRZED DWORCEM
PKP”

S PECYFIKACJA I STOTNYCH W ARUNKÓW Z AMÓWIENIA
O PRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA PRZEBUDOWY ULICY D WORCOWEJ W LESZNIE WR AZ Z
PRZEBUDOWĄ PLACU PRZED DWORCEM

1.

Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Leszno
Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia nr 15
64-100 Leszno
NIP 697-22-59-898
REGON 4110505445

PKP S.A.
Oddział Dworce Kolejowe
ul. HoŜa 63/67
00-681 Warszawa
NIP 525-000-02-51
REGON 0012680103797
Prowadzący postępowanie:
Urząd Miasta Leszna
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
tel. 0-65 / 529 81 29 fax. 0-65 / 529 81 33
e-mail

mzd@leszno.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Opracowanie
projektu budowlanego dla przebudowy ulicy Dworcowej w Lesznie wraz z przebudową placu przed dworcem PKP”
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych
ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 „ustawy” jw.
3. Opis przedmiotu zamówienia jego wykonania i odbioru
1.

Przedmiotem zamówienia jest:
„Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy ulicy Dworcowej w Lesznie wraz z przebudową placu
przed dworcem PKP”
– CPV: 71.32.00.00-7
2.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pełnej dokumentacji
budowlanej na przebudowę ulicy Dworcowej z placem przed dworcem PKP ( długość ok. 300 mb,
powierzchnia ok. 8.900,00 m2) wraz z przebudową infrastruktury :
- klasa drogi
- kategoria ruchu

3.

AL

- Z,
- KR-4,

Zakres opracowania. W projektowanej ulicy naleŜy zaprojektować:
a) branŜę drogową – przebudowę istniejącego pasa drogowego i placu z wyznaczeniem miejsc
postojowych oraz ciągami pieszymi oraz sygnalizację świetlną na skrzyŜowaniu ulic: DworcowejŚwięciechowskiej – Kasprowicza. Na placu przeddworcowym naleŜy uwzględnić:
- parking dla samochodów osobowych,
- pas ruchu i postoju dla taksówek,
- pas ruchu dla wysiadających przed dworcem,
- parking dla inwalidów – min. 2 miejsca,
- parking dla jednośladów,
- elementy zieleni,
- miejsca na 2 przystanki autobusowe w tym jeden dla autobusów MPK,
b) branŜę elektroenergetyczną – przebudowa oświetlenia drogi i placu,
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4.

5.

c) branŜę sanitarną – zaprojektować przebudowę kanalizacji sanitarnej po istniejącym śladzie z
demontaŜem istniejącej, projekt budowy kanalizacji winien obejmować odbiór ścieków sanitarnych i
deszczowych z budynku dworca.
d) sieć wodociągową – budowa nowej sieci wodociągowej w nowym przebiegu z pozostawieniem starej
sieci, zaprojektowanie na placu przed dworcem hydrantów p.poŜ.
e) przebudowę kanalizacji ogólnospławnej ( ok. 600mb ) wraz z przyłączami wzdłuŜ projektowanej
drogi i placu zgodnie z wydanymi przez MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie warunkami ogólnymi,
f) demontaŜ nieczynnej sieci gazowej (gnD80),
g) docelową organizację ruchu,
h) przebudowa kolizji pozostałych urządzeń nie objętych zakresem pkt. 3 a – 3g
W ramach zamówienia naleŜy opracować: projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz inne prace i
opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień,
oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o realizacji inwestycji.
Opracowanie to musi zawierać następujące szczegółowe elementy:
a/ opis techniczny, podając w nim między innymi:
−
opis obiektu ( w tym analizę powiązania z innymi drogami publicznymi oraz określenie
zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu),
−
parametry techniczne,
−
opis przyjętej technologii robót,
−
opis wszystkich ewentualnych kolizji,
−
pozytywną opinię MZUD i wymagane w niej dodatkowe uzgodnienia branŜowe,
b/ określenie warunków gruntowo-wodnych i grupy nośności podłoŜa.
c/ zestawienie robót
d/ kosztorysy ofertowe gotowe do wypełnienia przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu
przetargowym na wykonanie zadania, oraz kosztorysy inwestorskie /kosztorysy ofertowe i
inwestorskie muszą być wykonane w podziale na etapy realizacyjne uzgodnione wcześniej z
Zamawiającym/
e/ plan sytuacyjny w skali 1:500
f/ profile podłuŜne
g/ przekroje poprzeczne, konstrukcyjne i charakterystyczne
h/ projekt oznakowania – docelowy po wybudowaniu drogi
i/ szczegółowe specyfikacje techniczne

6.

Ponadto w ramach ceny ofertowej kaŜdy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a/ przyjazdu do siedziby Zamawiającego celem zaprezentowania postępu prac projektowych, na kaŜde
Ŝądanie Zamawiającego,
b/ poniesienia kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień branŜowych, opinii MZUD oraz badań
podłoŜa gruntowego (min. 1 odwiert/100 mb projektowanej ulicy), oraz pomiarów geodezyjnych
uzupełniających.
c/ po uzgodnieniu przebiegu inwestycji z Zamawiającym, Projektant dostarczy 1 egz. mapy
sytuacyjnej Zamawiającemu do uzyskania niezbędnych opinii,

7.

Do dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca załączy oświadczenie, Ŝe dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy technicznej, oraz Ŝe zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.
8. Projekt budowlano - wykonawczy powinien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami, posiadającym wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i
sprawdzenia, na podstawie którego inwestor będzie mógł uzyskać decyzję pozwolenie na budowę i
zrealizować rzeczowo przedmiot dokumentacji projektowej.
9. Dokumentacje naleŜy wykonać na aktualnych podkładach geodezyjnych. Podkłady geodezyjne w postaci
cyfrowej (numerycznej) dostarczy Zamawiający.
10. Warunki gruntowo - wodne naleŜy określić na podstawie badań poziomu wód gruntowych, rodzaju
zalegającego poniŜej projektowanych wykopów gruntu oraz jego wskaźnika piaskowego.

AL
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11. W opracowanej dokumentacji technicznej wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne jak równieŜ
proponowane do wbudowania materiały muszą być uzgodnione z Urzędem Miasta Leszna.
12. Rysunki techniczne muszą być wykonane w programie AutoCAD lub innym równowaŜnym (CAD-owskimpliki z rozszerzeniem dwg.).
13. Pełne opracowanie musi być wykonane i zdane Zamawiającym w 6-ciu egzemplarzach a ponadto 1 egz. musi
być sporządzony dodatkowo w wersji elektronicznej i przekazany Zamawiającemu na płycie CD.
14. Dokumentację naleŜy wykonać dla kaŜdego z Zamawiających osobno, zgodnie z pkt. 13:
– projekt ulicy Dworcowej wraz z planszą zbiorczą całości inwestycji dla Urzędu Miasta
Leszna,
– projekt placu przed dworcem PKP wraz z planszą zbiorczą całości inwestycji dla PKP
S.A. Oddział Dworce Kolejowe.
15. Ewentualna zmiana zakresu opracowań w wyniku uzgodnień branŜowych nie będzie miała wpływu na
wysokość wynagrodzenia.
16. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiających i Wykonawcę protokół zdawczoodbiorczy.
17. NaleŜność za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu przed Dworcem PKP w Lesznie
uregulowana będzie przez PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, ul. HoŜa 63/67 w Warszawie przelewem w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na konto WYKONAWCY w wysokości 49 % wartości całkowitej
opracowania.
18. NaleŜność za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej ,w Lesznie uregulowana
będzie przez Urząd Miasta Leszna siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 przelewem w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury z konta PKO BP S.A. I O/Leszno nr 85 1020 3088 0000 8002 0005 6986 na konto
WYKONAWCY w wysokości 51 % wartości całkowitej opracowania.
4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Zamawiający informuje, Ŝe nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6
6.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków , jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia- 90 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania decyzji lokalizacyjnej
przez Zamawiającego.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
a)

AL

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) , naleŜy
wykazać Ŝe dysponują zespołem projektowym umoŜliwiającym wykonanie opracowania w pełnym zakresie,
przy czym za minimum uznaje się zespół składający się z osób posiadających uprawnienia w zakresie
drogowym, sanitarnym i energetycznym natomiast osoba wytypowana na głównego projektanta - musi
posiadać uprawnienia projektowe dla sporządzania projektów budowlanych w specjalności drogowej, ponad to
kaŜda z wymienionych osób musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do Regionalnej Izby
InŜynierów Budowlanych,
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b) posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze, tj. w ostatnich trzech latach
wykonali co najmniej trzy opracowania branŜy drogowej w zakresie budowy lub modernizacji dróg
publicznych klasy min. Z o charakterze i złoŜoności odpowiadającej zamówieniu. Dodatkowo naleŜy wykazać
doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w ostatnich trzech latach co najmniej jedno opracowanie
projektowe na budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego .
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3
ustawy),
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
4) posiadają waŜną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
5) z chwilą złoŜenia oferty akceptują bez zastrzeŜeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
2.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 niniejszej SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił.

3.

Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania,
a oferta uznana będzie za odrzuconą.

4.

Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę.

5.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(załącznik nr 2),
5) oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej
SIWZ oraz wzorem umowy i Ŝe akceptuje je bez zastrzeŜeń (załącznik nr 3),
6) oświadczenie, Ŝe Wykonawca uwaŜa się za związanego ofertą do terminu waŜności oferty wskazanego w
SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 3),
7) oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
8) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
9) wykaz wykonanych opracowań w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia zgodnie z rozdz. 8. pkt. 1.2b, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŜycie
10) Dokument uprawniający do wykonania zamówienia – naleŜy wypełnić załącznik nr 4 do niniejszej siwz (
zgodnie z rozdz. 8 pkt.1 ppkt.1a) i załączyć uprawnienia projektowe osoby wytypowanej na głównego
projektanta oraz uprawnienia całego zespołu projektowego. Uprawnienia te naleŜy załączyć wraz z aktualnymi
zaświadczeniami o przynaleŜności do Regionalnej Izby InŜynierów Budowlanych, a w przypadku osób
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prawnych dodatkowo odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (w przypadku, gdy Wykonawca wskaŜe osoby, którymi będzie dysponował naleŜy dołączyć
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówieniazałącznik nr 5 do siwz),
11) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
12) Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie
konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub
z udziałem podwykonawców wówczas do oferty naleŜy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 14
pkt 3 i 4 odpowiednio do złoŜonego oświadczenia
13) Szczegółowe wyliczenia wg „Środowiskowych zasad wycen prac projektowych”
14) Dowód wniesienia wadium.
2.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub którzy nie złoŜyli
pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwo , do ich złoŜenia w
wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu w
którym upłynął termin składania ofert.

4.

Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być
udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta
zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdej zainteresowanej osoby.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŜone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.

5.

Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów

1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za
pomocą faksu. JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem
pod warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie złoŜone w siedzibie Zamawiającego nie później niŜ na 6 dni przed terminem
składania ofert.
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3.

Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio
u Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej, bez wskazania źródła zapytania.

4.

W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej
oferty.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŜe
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

6.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ
oraz umieści na stronie internetowej.

7.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuŜy termin
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. O przedłuŜeniu
terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano
SIWZ oraz umieści tą informację na stronie internetowej.
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. Rafał Bukowski

-

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

tel. 0 – 65 / 529 81 28

2. Agnieszka Lachowicz

-

Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

tel. 0 – 65 / 529 81 29

3. Ryszard Pluciński

-

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Rejonem Dworców tel. 0 – 61/ 633 30 71

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00

12. Wymagania dotyczące wadium
1.

KaŜdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.

2.

Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275).

3.

Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A.
0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania
dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem naleŜy dołączyć do oferty.

4.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy wnieść poprzez złoŜenie
oryginałów odpowiednich dokumentów w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 pok. nr 10. Kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pokwitowaniem złoŜenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna,
naleŜy dołączyć do oferty.

5.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego.
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8.

Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą.

9.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeŜeli:
1) upłynął terminu związania ofertą,
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego wykonania tej
umowy,
3) Zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona,
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub
pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie.
12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy
Wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy.
13. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą na czas
niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni
PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności
wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.

KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który
przedkłada lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.

2.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając ofertę jako konsorcjum:
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy,
2) KaŜdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dołączają do oferty dokumenty, o
których mowa w rozdziale 9 pkt 1 ppkt 2-4 oraz 7-11.
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3) oświadczenia i dokumenty wspólne, o których mowa w rozdziale 9 pkt 1 ppkt 1, 5-6 oraz 12-13 składa
pełnomocnik ,
4) pełnomocnik konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3.

Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do
wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4.

Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące
ofertę.
Wymaga się by oferta była złoŜona w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez
uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Na opakowaniu
zewnętrznym naleŜy umieścić napis: „Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy ulicy Dworcowej w
Lesznie wraz z przebudową placu przed dworcem PKP” i zastrzeŜenie „nie otwierać przed dniem 27.08.2009 do
godz. 09:30” oraz adres Zamawiającego.

6.

Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

7.

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w jego imieniu.

8.

Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemoŜliwiający
wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

9.

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty w formie
pisemnej przed terminem składania ofert.

10. Wprowadzone zmiany muszą być złoŜone wg takich samych zasad jak złoŜona oferta tj. w odpowiednio
oznakowanym opakowaniu z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe oznakowanie wg ust. 3).
11. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte podczas publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
12. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca prac.
13. Koszty wizji lokalnej miejsca prac poniesie Wykonawca.
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŜenie
pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”.
15. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane podczas publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności.
Opakowania z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
16. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania oferty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w
postępowaniu.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 27.08.2009r., do godz.
09.00.

2.

Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2009r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 32 na II piętrze
budynku.

AL

9

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

S PECYFIKACJA I STOTNYCH W ARUNKÓW Z AMÓWIENIA
O PRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA PRZEBUDOWY ULICY D WORCOWEJ W LESZNIE WR AZ Z
PRZEBUDOWĄ PLACU PRZED DWORCEM

4.

Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu
informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

16. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyraŜoną w pieniądzu łącznie z naleŜnym
podatkiem od towarów i usług VAT i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.

2.

W cenie ofertowej kaŜdy Wykonawca uwzględnia ponadto koszty wynikające z rozdziału 3 i 14, a takŜe
wszelkie inne związane z przygotowaniem, złoŜeniem oferty oraz z późniejszą realizacją zamówienia.

3.

Cenę ofertową stanowić będzie cena porównywalna, wyznaczona wg następującego wzoru:
Cp = [A1 + (A2*2.000)] * 1,22
w którym:
A1 – cena ryczałtowa za wykonanie PB w zakresie opisanym w rozdziale 3 pkt. 3 od ppkt a-g.
A2 – cena jednostkowa za jednostkę nakładów projektowych stosowana do rozliczenia projektów likwidacji
kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z przebudową ulicy i placu, o których mowa w rozdziale 3 pkt 3 h
/rzeczywista ilość jednostek nakładów projektowych dla tych projektów zostanie określona w oparciu o
Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych po ich wykonaniu/

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą
Cenę oferty naleŜy podać w złotych polskich.
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 100 %

2.

Wartość punktowa ceny będzie ustalona poprzez wyliczenie stosunku ceny najniŜszej do ceny oferty badanej i
pomnoŜenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe kryterium,

3.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie.

4.

W przypadku złoŜenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty do
złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych
ofertach.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.

AL

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i
uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, wraz ze
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streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej i wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

4.

Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy.

5.

JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa
w art.93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum
wówczas Wykonawcy ci zobowiązani będą do przedstawienia umowy konsorcjum przed zawarciem umowy na
wykonanie zamówienia, z której wynikać będzie, co najmniej:
a)

zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot
zamówienia,

b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
c)

czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ termin obejmujący realizację zamówienia,

d) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności kaŜdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, w trakcie
realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy do przedmiotowego zamówienia
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba Ŝe będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
- wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dokumentacji
- przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy
- zmiana stawki podatku VAT.
- zajdą inne okoliczności niezaleŜne od wykonawcy, których nie moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe Wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do
tego dnia odstąpienia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie
opisany w umowie, a umowy z podwykonawcami i cesje płatności na ich rzecz będą załącznikami umowy
zasadniczej, której wzór jest załącznikiem niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę
podwykonawcy w trakcie realizacji kontraktu.
4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie
postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
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5. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, który w przypadku realizacji
zamówienia przy udziale podwykonawców zostanie uzupełniony o stosowne postanowienia w tej kwestii.
6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem
powiadamiającym o wyborze jego oferty.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
Wszelkie inne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złoŜonej oferty wykonawcy

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie
publiczne.
1.

Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

2.

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki
ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień siwz, czynności podjętych przez Zamawiającego w
postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego.

4.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.

5.

Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6.

Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny
na podstawie art.181 ust.6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

8.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

9.

Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaŜe Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją równieŜ na
stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się Wykonawcy, którzy mają interes
prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:
e) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 9,
f) do upływu terminu, o którym mowa w pkt 5 jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji.
11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój
interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie
przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.
12. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ,
wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej
oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w
tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
13. Protest inny niŜ wymieniony w pkt 12 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od jego wniesienia.
14. Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego wyłącznie:
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- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- odrzucenia oferty
przysługuje odwołanie.
15. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię
Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
wniesieniem do Prezesa Urzędu.
Szczegółowe przepisy dotyczące protestów i odwołań są zawarte w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. nr 223 poz. 1655 ze zm.).
23. Załączniki do specyfikacji
nr 1 - formularz „OFERTA”,
nr 2 – formularz „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”
nr 3 – formularz „OŚWIADCZENIA”
nr 4 – formularz „WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA”
nr5 – formularz „OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU POTENCJAŁU TECHNICZNEGO / OSÓB ZDOLNYCH
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA”
nr 6 – wzór umowy,
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załącznik nr 1

OFERTA
O PRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA PRZEBUDOWY
ULICY D WORCOWEJ W LESZNIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PLACU
PRZED DWORCEM PKP
I.

DANE WYKONAWCY

1. Nazwa : .....................................................................................................................................

2. Adres : ......................................................................................................................................
3. Osoby reprezentujące :
1. ............................................................. stanowisko .............................................................
2. ............................................................. stanowisko .............................................................
4. Wytypowana osoba na Głównego Projektanta:
....................................................................................................................................................
uprawnienia ...............................................................................................................................

5. Konto bankowe WYKONAWCY:
………………………………........................................................................................................
6. Numer ewidencji podatkowej NIP : .........................................................................................
7. Nr fax……………………………………., adres e-mail………………………………………

II. OFERTA
Niniejszym składamy ofertę na opracowanie projektu budowlanego dla ulicy Dworcowej w
Lesznie:

-

AL
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-

Cena jednostkowa nakładów projektowych stosowana

przy sporządzeniu projektów likwidacji kolizji (A2)

........................ zł netto

Cena porównywalna:
-

Cp = [A1 + (A2∗2.000)] ∗ 1.22

=

......................... zł brutto

/cena porównywalna słownie : .............................................................................................
……………………………………………………………………………………………../
Załączniki do oferty:
1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 9 SIWZ.

Podpisano:

....................................................
(pieczątka z własnoręcznym podpisem)

....................................................
(adres)

..............................., dnia..............................
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załącznik nr 2

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art.24. ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) działając w imieniu firmy

……………………………………………..…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………
w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy ulicy
Dworcowej w Lesznie wraz z przebudową placu przed dworcem PKP” oświadczam/y, Ŝe firma

…………………………………………………………………………………………………….

………….………………………………………………………………………………………….

spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1)

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

2)

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy)

3)

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

nie podlega indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przepisów art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
Art. 24.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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1)

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie , jeŜeli szkoda ta
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3.
2.
1)

2)
3)
4)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 i art.67 ust.1 pkt 1 i 2;
złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
nie złoŜyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art.26 ust.3;
nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu
związania z ofertą.

Podpisano:

....................................................
(podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)

Leszno, dnia .............................................
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załącznik nr 3

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w
SIWZ oraz wzorem umowy i Ŝe akceptujemy je bez zastrzeŜeń.
2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą do terminu waŜności oferty
wskazanego w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć
umowę.

Podpisano:

....................................................
(podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)

Leszno, dnia .............................................

AL
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załącznik nr 4

...................................................................
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia
oświadczamy, Ŝe zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

l.p.

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności:

Posiadane
uprawnienia

Osoba zatrudniona u
Wykonawcy / osoba
którą Wykonawca
będzie dysponował

1

2

3

4

Wykonawca wraz z załącznikiem do oferty, składa dokumenty potwierdzające członkostwo w / w osób w
okręgowej izbie inŜynierów budownictwa.

.................................., dn. .....................

..............................................................
podpis upełnomocnionego
przedstawiciela/przedstawicieli

AL
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załącznik nr 5

...................................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU POTENCJAŁU TECHNICZNEGO
/ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Oświadczamy,

Ŝe

będziemy

korzystać

z

potencjału

technicznego/osób,

którymi

dysponuje

...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................1

Potencjał techniczny odnosi się do / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia są:
1. ………………………………………………………

–

zostanie

udostępniony

przez

…………………………………………………………………………………………..…………….2
2. …………………………………………………………

–

zostanie

udostępniony

przez

…………………………………………………………………………………………..……………. .

Na potwierdzenie powyŜszego przedstawiamy pisemne zobowiązanie wskazanych wyŜej podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego/osób zdolnych do wykonania zamówienia.

.................................., dn. .....................

..............................................................
podpis upełnomocnionego przedstawiciela/przedstawicieli

1

NaleŜy podać nazwę podmiotu, który zobowiązał się udostępnić potencjał techniczny/osoby zdolne do wykonania
zamówienia.
W przypadku, jeśli Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego/osób zdolnych do wykonania zamówienia
kilku podmiotów naleŜy wskazać wszystkie te podmioty, określając w treści drugiej części oświadczenia, do jakiego
zakresu odnosi się wskazanie kaŜdego z tych podmiotów.
2
NaleŜy wskazać potencjał techniczny lub osoby, które zostaną udostępnione do wykonania zamówienia przez dany
podmiot.
AL
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załącznik nr 6

UMOWA (projekt) NR ........
Dnia ..............2009 r. pomiędzy:
Miastem Lesznem reprezentowanym przez :
- Tomasza Malepszego - Prezydenta Miasta Leszna
z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15
i
Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwiecka 62, wpisanymi
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000019193 w Sądzie
Rejonowym dla m. ST. W-wy XII Wydz. Gosp., REGON 00126801; o kapitale zakładowym spółki:
10.150.715.600 zł , w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa w imieniu której
działa PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie (kod:00-681)
przy ul. HoŜej 63/67, NIP 525-000-02-51, REGON 0012680103797 reprezentowanym przez:
- ………………………………………………………………..
zwanymi w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a .............................................................................................................................................................
mającym swoją siedzibę w ...................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ i reprezentowanym przez:
- ................................................... - .................................................
- ................................................... - .................................................
W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została
zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania opracowania projektu
budowlanego dla przebudowy ulicy Dworcowej w Lesznie wraz z przebudową placu przed
dworcem PKP według zasad i w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia .
2. WYKONAWCA będzie realizował w/w zamówienie z udziałem niŜej wymienionych
podwykonawców:
-……………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………..
§2
1. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od
dnia przekazania decyzji lokalizacyjnej.
2. Decyzja lokalizacyjna zostanie przekazana do 30.08.2009r.
§3
1. Na podstawie złoŜonej oferty ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w
wysokości :
Cp = [A1 + (A2*2.000)] * 1,22 =
Składającej się z:
AL
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-

Projekt budowlany (A1)
................ zł brutto
Cena jednostkowa nakładów projektowych stosowana
przy sporządzeniu projektów likwidacji kolizji (A2)
................ zł brutto
2. Kwota wymieniona w pkt 1 zawiera wynagrodzenie podwykonawcy w następujących
wysokościach:
- A1 - ..................................................................... - ............. zł brutto
- A2 - ..................................................................... - ............. zł brutto
§4
1. NaleŜność za wykonane prace będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury z kont ZAMAWIAJĄCYCH nr :
- Miasto Leszno 51 % wartości całego opracowania - nr ……………………………………..
- PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe 49 % wartości całego opracowania
– nr
………………………………........................
na konto WYKONAWCY nr ...........................................................................
2. Numer ewidencji podatkowej ZAMAWIAJĄCEGO – Miasta Leszna : NIP 697-22-59-898.
3. Numer ewidencji podatkowej ZAMAWIAJĄCEGO – PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe :
NIP 525-000-02-51
4. Numer ewidencji podatkowej WYKONAWCY
: NIP ……………….
5. Numer ewidencji podatkowej PODWYKONAWCY : NIP ……………….
6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy
§5
1.

2.

3.
4.

AL

WYKONAWCA oświadcza, Ŝe przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie prawa
autorskie majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy,
będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2000 r Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do wszelkich
opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy oraz do wszelkich egzemplarzy ww.
opracowań sporządzonych w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności
na:
1/ wykorzystanie opracowań do realizacji projektu,
2/ utrwalanie,
3/ zwielokrotnienie kaŜdą moŜliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,,
4/ wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy, na których opracowania utrwalono,
a takŜe uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
5/ w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w ppkt 4 - publiczne
udostępnianie, w szczególności wystawienie na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym Internetu i reemitowanie, a takŜe publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
Przenoszone prawa uprawniają ZAMAWIAJĄCEGO do eksploatacji opracowań i ich
egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami.
WYKONAWCY przysługuje nieograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza
jego granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i
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5.

6.

promocyjnych - z opracowań będących przedmiotem praw autorskich na polach eksploatacji, o
których mowa w pkt 3, bez prawa pobierania wynagrodzenia lub innych bezpośrednich
korzyści z tego tytułu przez WYKONAWCĘ lub osobę trzecią.
WYKONAWCA wyraŜa zgodę na dokonywanie zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb
ZAMAWIAJĄCEGO w wykonanych przez WYKONAWCĘ w ramach niniejszej umowy
opracowaniach.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu
umownym, o którym mowa w § 3.
§6

Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane
w następujących przypadkach i wielkościach:
WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a/ za nieterminowe wykonanie opracowań w wysokości 1% wartości umownej na dane
opracowanie za kaŜdy jeden dzień opóźnienia
b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 5
% wartości umownej na dane opracowanie.
2. ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezaleŜnych od WYKONAWCY w wysokości 5 % wartości umownej na dane opracowanie, z
wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 7 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
1.

§7
1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o
których mowa w § 6 pkt 2, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe
wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
2. W przypadku określonym w pkt. 1 ZAMAWIAJĄCY z udziałem WYKONAWCY sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, dokona
odbioru tych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na podstawie podanej w ofercie ceny
ofertowej i komisyjnego procentowego określenia poziomu zaawansowania prac.
§8
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym
podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaŜności .
§9
Integralne części składowe umowy stanowią ponadto:
1. Oferta WYKONAWCY.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 10

AL

23

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

S PECYFIKACJA I STOTNYCH W ARUNKÓW Z AMÓWIENIA
O PRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA PRZEBUDOWY ULICY D WORCOWEJ W LESZNIE WR AZ Z
PRZEBUDOWĄ PLACU PRZED DWORCEM

Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod
rygorem niewaŜności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy “Prawo
zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. nr 223 poz. 1655
ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla
Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 - egz. dla kaŜdej ze stron.

WYKONAWCA

AL

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Leszno

ZAMAWIAJĄCY
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe
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