SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
GMINY LUBIN
Adres - Urząd Gminy Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6,
tel. (76) 84-03-100, fax 84-03-140,
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Dotycząca udzielenia zamówienia publicznego pn.:
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ
w trybie przetargu nieograniczonego
1. Oferta powinna być napisana czytelnie na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem, zawierać datę sporządzenia, nazwę Wykonawcy, określenie przedmiotu przetargu oraz
wszelkie dane wymagane od Wykonawcy, określone w niniejszej specyfikacji. Oferta powinna być
trwale zszyta.
1a. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna być podpisana przez osobę lub osoby
należycie upoważnione do jej podpisania. Oferta nie powinna zawierać skreśleń i poprawek.
Dokonane korekty powinny być opatrzone datą i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące
ofertę.
2. Opis przedmiotu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na
opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku świetlicy
wiejskiej w Dąbrowie Górnej.
Wspólny słownik zamówień CPV 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego.
2.1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej oraz parametry określające wielkość
projektowanego obiektu wraz z opisem projektowanego zagospodarowania zawarto w Załączniku
nr 9 do SIWZ.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje m.in.:
a) opracowanie projektu budowlanego zawierającego wszystkie opinie i uzgodnienia
niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) opracowanie branżowych projektów wykonawczych (m.in.: projektu architektonicznego,
projektu konstrukcyjnego, projektu instalacji elektrycznej i niskoprądowej (p.poż,
alarmowej), projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej, projektu kotłowni i instalacji
centralnego ogrzewania);
c) opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla części działki objętej opracowaniem
wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej;
d) opracowanie branżowych projektów wykonawczych przebudowy ewentualnych urządzeń
kolidujących;
e) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które
określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów,
przewidzianych w dokumentacji projektowej;
f) opracowanie w formie pisemnej przedmiaru robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z
określeniem kodów CPV;
g) opracowanie kosztorysów inwestorskich z określeniem kodów CPV dla wszystkich branż.
Ponadto do obowiązków Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej należy:
1) pozyskanie i zaktualizowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 pod względem
sytuacyjno -wysokościowym oraz uzbrojenia terenu wraz z kompletem uzgodnień w oryginale,
2) opracowanie opinii geotechnicznej ustalającej warunki posadowienia obiektu oraz oceny
przydatności gruntu podłoża dla zamierzenia projektowego (rozstaw otworów badawczych 25 m
x 25m);

3) badanie ewidencji gruntów i uzyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów;
4) uzyskanie wszelkich uzgodnień branżowych, decyzji, oświadczeń, zezwoleń i opinii od
poszczególnych gestorów, dotyczących przebiegu uzbrojenia, ewentualnych przekładek,
zabezpieczeń i wyłączeń urządzeń kolidujących z projektowanymi pracami;
5) uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem branżowym, w tym projektów
przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, w zakresie
wynikającym z obowiązujących przepisów, z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu
uzgodnień;
6) przygotowanie niezbędnych materiałów i złożenie (w imieniu Zamawiającego) właściwemu
organowi zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
lub wniosku pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo
Budowlane;
7) opracowanie operatu technicznego osnowy geodezyjnej sytuacyjnej i wysokościowej, z której
wykonano pomiary geodezyjne stanowiące podstawę do opracowania projektu
wykonawczego;
8) nieodpłatne świadczenie usług związanych z nadzorem autorskim przy realizacji robót w oparciu
o wykonaną przez niego dokumentację projektową.
2.2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania – wytwarzanie jakąkolwiek techniką
egzemplarzy, w tym techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) w zakresie udostępniania opracowania osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad
wykonaniem prac realizowanych na podstawie tego opracowania,
e) w zakresie dokonywania w opracowaniu zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań
projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących
przepisów.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia maksymalnie o 20 dni. Za każdy
dzień skrócenia terminu w granicach wyżej określonych Zamawiający przyzna Wykonawcy
dodatkowe punkty na zasadach określonych w pkt 21 specyfikacji.
4. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy, nie krótsza niż 36 miesięcy od daty
odbioru przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do
SIWZ.
5. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wyraźnie
wyodrębnić w ofercie część zawierającą elementy zastrzeżone. Wykonawca nie może zastrzec
informacji podlegających odczytaniu na otwarciu ofert.

5a. 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.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej ani
porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej tj. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w
specyfikacji.
6.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku
usług, przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą
między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub wskazania przez Wykonawcę nazw
(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Oferta musi dotyczyć pełnego zakresu usług objętych przetargiem. Oferta musi zostać
sporządzona zgodnie ze wzorem przedstawionym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej specyfikacji i zawierać:
- dokumenty wymagane w pkt. 15 specyfikacji,
- cenę oferty (cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, a także wynikające wprost ze specyfikacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz
wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ).
9. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jednego) zadania polegającego
na opracowaniu dokumentacji projektowej o charakterze odpowiadającym
przedmiotowi niniejszego zamówienia,

2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje
osobą/osobami posiadającymi:
a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
d) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów;
3. W zakresie pozostałych warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy: Zamawiający uzna,
że Wykonawca spełnia warunki po złożeniu stosownego oświadczenia;
4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki po złożeniu stosownego oświadczenia
oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9a. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy:
1.1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
1.3. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, o którym mowa powyżej, przedkłada:
• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9b. Dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy prawo zamówień
publicznych:
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
9c. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. W treści zobowiązania należy wykazać w jaki sposób podmiot trzeci będzie
udostępniał Wykonawcy swoje zasoby przy realizacji danego zamówienia. Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia (np. podwykonawstwo), Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
9a.2 specyfikacji.
Ponadto, jeżeli Zamawiający na etapie badania dokumentów uzna, że Wykonawca
w niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie niezbędnymi dla należytego wykonania

zamówienia zasobami podmiotów trzecich (bez względu na to czy podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia), w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. W ofercie
należy podać cenę ofertową brutto za całość zamówienia. Cenę oferty należy określić z należytą
starannością. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
a także wynikające wprost ze specyfikacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy
załączonego do niniejszej SIWZ. Zakres usług, który jest podstawą do określenia ceny musi być
zgodny z zakresem usług określonym w niniejszej specyfikacji.
W cenie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz wzoru umowy. Wykonawca określi cenę oferty brutto,
która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty
jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, z
zastrzeżeniem pkt 20 A) ppkt 4 SIWZ oraz pkt 20 B) SIWZ.
Cenę oferty, określoną w formularzu ofertowym, należy podać jako cenę brutto za całość
zamówienia (wyliczoną w oparciu o zapisy SIWZ, projektu umowy, opis przedmiotu
zamówienia).
Cena powinna być podana cyfrowo i słownie, z wyszczególnieniem stawki należnego podatku
VAT – wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.
Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do oferty należy załączyć tabelę z cenami za poszczególne elementy dokumentacji
sporządzoną w układzie jak w zał. nr 2 do SIWZ. Na końcu tabeli musi znajdować się
podsumowanie wartości pozycji składających się na zakres opracowania.
10a. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 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 rozliczyć zgodnie z tymi 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.
W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza
się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
11. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Dla obliczenia terminu związania ofertą uwzględnia się dzień
jej złożenia. Jeżeli obliczonym końcem terminu jest dzień uznany za ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego (art. 115 Kc).

12. 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 tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
14. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury
Zamawiającemu. Zamawiający przewiduje płatności fakturami przejściowymi.
Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
15. Do oferty należy załączyć:
I. Oświadczenia:
a). oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji - zał. nr 3,
b). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji – zał. nr 4,
c). oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;– zał. nr 7.
II. Dokumenty:
a). wypełniony i należycie podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do
specyfikacji – zał. nr 1,
b). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - powyższe
ramy czasowe dotyczą także wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach
wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
c). wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - zał. nr 6;
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca może złożyć oświadczenie własne tylko w sytuacji
jeżeli wskaże Zamawiającemu istnienie uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
powodujących, że nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
d). wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami – zał nr 7,
e). lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 5,
f). wypełniona tabela z cenami za poszczególne elementy dokumentacji – zał. nr 2,
g). Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – zał. nr 10.
Do oferty mogą być dołączone kserokopie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymienionych w pkt 15 II „b”,
i kserokopie poświadczeń potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, o których
mowa w pkt 15 II „c”, potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę.
Za wystarczający a jednocześnie konieczny uważa się przy potwierdzaniu kserokopii
własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy
wraz z odpowiednim dopiskiem, np.: „za zgodność kopii z oryginałem”
lub „potwierdzam zgodność kopii z oryginałem” itp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 15IIb, przedkłada:
• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Powyższe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału
lub odpisu poświadczonego notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
16a. Oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, powinna być
podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
16b. Wszyscy partnerzy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych winien spełniać co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w
art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. w danym postępowaniu do 12.10.2015 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający jednocześnie przekaże treść
zapytań i wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, treść zapytań i wyjaśnienia zamieszcza się również na tej stronie.
19. Umowne warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający wymaga aby umowa o realizację zamówienia została zawarta na warunkach jak w
zał. nr 8 do specyfikacji. Umowa na zakres usług objęty zamówieniem będzie zawierana z
Zamawiającym.
20. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach
określonych poniżej:
A) w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że
realizacja umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez m.in.:
1. działanie organów administracyjnych lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem
określonych przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień mających wpływ
na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy oraz odmową wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. niezbędnych do uzyskania

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, mających wpływ na zakres wykonania
przedmiotu zamówienia, co nie wynika z winy Wykonawcy;
2. siłę wyższą mającą wpływ na termin wykonania;
3. ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy;
4. zmiany podatków od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie
dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie lub zmiany prawa
podatkowego w zakresie zmiany podatku VAT na usługi objęte umową;
5. zmiany danych lub przekształcenia podmiotu (strony umowy – Wykonawcy).
B) Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia przedmiotu umowy. Wówczas wysokość
wynagrodzenia umownego zostanie pomniejszona o wartość prac nie wykonanych, według cen
podanych w ofercie Wykonawcy.
C) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie
trwania umowy albo zmiany zakresu usług wykonywanych przez Podwykonawcę.
21. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie wyniku osiągniętej
liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:
• maksymalna łączna liczba punktów: 100
• kryteria wyboru oferty:
a) cena – 80 %
b) termin wykonania – 20 %
PUNKTY ZA CENĘ:
Maksymalna ilość punktów za najniższą cenę wynosi 80
Punkty za cenę zostaną przyznane wg formuły:
cena najniższa
cena badanej oferty

x 100 x 80 %

PUNKTY ZA TERMIN WYKONANIA:
Maksymalna ilość punktów za termin wykonania wynosi 20
Punkty za termin wykonania zostaną przyznane wg formuły:
Zamawiający za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie 150 dni przyzna Wykonawcy
1 pkt.
Za każdy dzień skrócenia powyższego terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przyzna
dodatkowo 0,95 pkt. Termin realizacji zamówienia może być skrócony maksymalnie o 20 dni.
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 20. Jeśli Wykonawca, zaproponuje
skrócenie terminu o więcej niż 20 dni, nie otrzyma więcej punktów niż maksymalna ilość punktów
w tym kryterium tj. 20.
22. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
• w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:
Marta Fuczek – Kierownik Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Lubin, tel. (76) 84-03-155;

• w sprawach związanych z procedurą udzielenia zamówienia publicznego – Magdalena Giezek –
Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Lubin, tel. (76) 84 03 129.
Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców.
23. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2015 r. do godz. 10,00 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, pok. nr 5 (kancelaria ogólna),
w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób zabezpieczający ją przed
wcześniejszym, przypadkowym otwarciem. Koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona w
następujący sposób: „OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ– PRZETARG
NIEOGRANICZONY”. Oferta powinna posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy
na kopercie zawierającej ofertę.
Oferty przesłane pocztą będą rozpatrzone jeżeli zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego
do dnia 16.10.2015 r. do godz. 10,00.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W niniejszym postępowaniu, ofertę złożoną po terminie, zwraca się niezwłocznie.
24. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2015 r. o godz. 10,15 w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Lubin, ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14 (Sala konferencyjna – II piętro).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane
następujące informacje zawarte w ofertach:
nazwa ( firmy ) i adres Wykonawcy,
cena,
termin wykonania zamówienia,
termin gwarancji.
Powyższe informacje zostaną niezwłocznie odnotowane w pisemnym protokole postępowania.
Następnie powołana do przeprowadzenia postępowania, komisja przetargowa, sprawdzi oferty pod
względem spełniania wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji oraz dokona
oceny ofert. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W danym postępowaniu będzie to
oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert tj. terminu
wykonania. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Cały tok procedury przetargowej i
prac komisji przetargowej zostanie zapisany w pisemnym protokole postępowania
•
•
•
•

25. W niniejszym postępowaniu, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający,
jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:
➢ o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru,
➢ o nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i
adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktacją,
➢ o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym,
➢ o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
➢ o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru oraz informacja o

pozostałych Wykonawcach którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktacją, zamieszczone zostaną również na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
26. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w zawiadomieniu o wyborze oferty.
W danym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 10 dni jeżeli przesłanie
nastąpiło pocztą.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w
terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona
żadna oferta i nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.
26a. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
27. W niniejszym postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji
oraz dokumentów następuje w drodze pisemnej. W ten sam sposób, Zamawiający, będzie
porozumiewał się z Wykonawcami. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się i przekazywanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz dokumentów faksem. W takim przypadku,
każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
28. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
28a. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
➢ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
➢ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
➢ odrzucenia oferty odwołującego.
28b. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia
przesłania faksem albo 10 dni jeżeli przesłano w inny sposób, informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu i wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej.
Odwołanie wobec innych czynności niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia lub w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
28c. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

28d. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
28e. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
29. Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią załączniki:
➢ wzór formularza oferty – zał. nr 1;
➢ wzór tabeli z cenami za poszczególne elementy dokumentacji – zał. nr 2;
➢ wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3;
➢ wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 4;
➢ wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że Wykonawca
nie należy grupy kapitałowej – zał. nr 5;
➢ wzór wykazu głównych usług – zał. nr 6;
➢ wzór wykazu osób oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień – zał. nr 7;
➢ wzór umowy – zał. nr 8,
➢ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 9,
➢ Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – zał. nr 10,
➢ mapa – zał. nr 11.
W przypadku żądania przez Wykonawcę SIWZ w formie papierowej, Zamawiający przekaże
specyfikację istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku w tej
sprawie. Cena specyfikacji wynosić będzie wówczas 10,00 zł – słownie: dziesięć złotych, plus
ewentualny koszt przesyłki pocztowej. W przypadku osobistego odbioru specyfikacji – opłata
w kasie urzędu.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dn.: 06.10.2015 r., Nr ogłoszenia: 263788 - 2015.

WÓJT
/-/ Tadeusz Kielan

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Do Gminy Lubin
Adres: Urząd Gminy Lubin
ul. Władysława Łokietka 6
59-300 Lubin
tel. (76) 84-03-100, fax (76) 84-03-140
1. Firma: .............................................................................................................................................................
z siedzibą w : .................................................................................................................................................,
odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, składa ofertę na zadanie pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE
GÓRNEJ, za cenę:
Cena ofertowa brutto: ............................................... zł,
słownie: ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Do obliczenia powyższej ceny przyjęto następującą stawkę podatku VAT: ................. %;
Powyższa cena wynika z załączonej do oferty tabeli z cenami za poszczególne elementy dokumentacji.

......................................................
data, miejscowość

..............................................................
nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne i niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, tj. 30 dni
od dnia wyznaczonego do składania ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia,
wymaganiami Zamawiającego, oświadczamy, że:
zamówienie będziemy w stanie zrealizować i zakończyć w terminie …....................... dni od dnia
podpisania umowy.
7. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy.

8. Oświadczamy, że:





nie przewidujemy zlecenia usług podwykonawcy i całe zamówienie wykonamy siłami własnymi*,
przewidujemy zlecenie podwykonawcy następujących usług: .......................................................*
przewidujemy zlecenie usług następującemu podwykonawcy: ….....................................................
…..........................................................................................., na zasoby którego powołujemy się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.*

( * należy wybrać dany wariant i niepotrzebne skreślić )
9. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
1./...............................................................................................................................................................
2./...............................................................................................................................................................
3./...............................................................................................................................................................
4./...............................................................................................................................................................
5./...............................................................................................................................................................
6./...............................................................................................................................................................
7./...............................................................................................................................................................
8./...............................................................................................................................................................
9./...............................................................................................................................................................
10./.............................................................................................................................................................

..................................................
data, miejscowość

................................................................
nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy)

załącznik nr 2
TABELA Z CENAMI
ZA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY DOKUMENTACJI

Lp.

Zakres opracowania

Cena jednostkowa
(PLN)

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej.
1

Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami

2

Projekt wykonawczy architektoniczny

3

Projekt wykonawczy konstrukcyjny

4

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych

5

Projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej

6

Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownia

7

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu w tym zjazdu

8

Projekty wykonawcze przebudowy urządzeń kolidujących

9

Przedmiary, kosztorysy STWiOR

10

Mapa do celów projektowych

razem wartość oferty NETTO

podatek VAT

razem wartość oferty BRUTTO

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

załącznik nr 3

...................................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY

…......................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

O ŚWIADC Z E N IE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ
NAZWA
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
ADRES
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
NUMER
TEL./FAX.: ..............................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych tj. w zakresie:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

załącznik nr 4
..................................................

PIECZĄTKA WYKONAWCY

.......................................

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

O ŚWIADC Z E N IE
W TRYBIE ART. 24 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ

NAZWA
WYKONAWCY: ............................................................................................................................................................
ADRES
WYKONAWCY: ............................................................................................................................................................
NUMER
TEL./FAX.: ....................................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

załącznik nr 5
...............................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY

.........................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R.
O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW /
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ

NAZWA
WYKONAWCY: ..............................................................................................................................................
ADRES
WYKONAWCY: ...............................................................................................................................................
TEL./FAX.: .......................................................................................................................................................

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że
należę*/nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
Poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 z późn. zm.):**
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

PODPISANO: .....................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
* niepotrzebne skreślić,
** wypełnić tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

załącznik nr 6

...................................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY

.............................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG
WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU
SKŁADANIA OFERT
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ
L. p.

Przedmiot usługi

Wartość brutto
usługi

Daty
wykonania

Podmiot na rzecz
którego usługi
zostały wykonane

Do niniejszego wykazu załączam dowody potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.

PODPISANO:

.....................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

załącznik nr 7
.....................................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY

...............................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ

Lp.

Imię i nazwisko Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie

Wykształcenie

Zakres
czynności
wykonywanych
w danym
zamówieniu

Informacja o
podstawie
dysponowania
osobą (np.
umowa o
pracę)

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Jednocześnie oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

załącznik nr 10
...................................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY

…......................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

INFORMACJA
DOTYCZĄCA POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO
OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ
NAZWA
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
ADRES
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
NUMER
TEL./FAX.: ..............................................................................................................................................................

Informuję, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).
Poniżej wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, oraz podaję ich wartość bez kwoty podatku:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
*niepotrzebne skreślić

