SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGĘ
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.).

„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji internatu na Szkołę
Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie”

Szczebrzeszyn, 30.08.2011 r.
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie
ul. Zamojska 56
22-460 Szczebrzeszyn
tel. /fax 84 682 12 81
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
i adaptacji internatu na Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie” w tym:
1. opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w układzie wariantowym wraz z uzasadnieniem
rzeczowo – finansowym.
2. uzyskanie map do celów projektowych,
3. uzyskanie wszelkich warunków technicznych i informacji niezbędnych do projektowania,
4. przygotowanie materiałów i sporządzenie wniosków do wszelkich decyzji administracyjnych
wymaganych na etapie projektowania – 2 kpl.,
5. wykonanie niezbędnych projektów budowlano-wykonawczych oddzielnych dla każdej z branż
w zakresie: zagospodarowanie terenu wraz z chodnikami i parkingiem, architektura z domiarami
na obiekcie, konstrukcja z opinią techniczną, instalacje sanitarne (ogrzewanie, woda, kanalizacja,
gaz, wentylacja, klimatyzacja), instalacje elektryczne i elektrotechniczne (odgromowa,
sygnalizacja p.poż., komputerowa, monitoring, zabezpieczenia antywłamaniowe) w wersji
drukowanej po 6 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 2 kpl. Wersja
elektroniczna dokumentacji będzie tożsama z wersją papierową. Część opisowa projektu będzie
zapisana na nośniku dwukrotnie: jako plik w formacie pdf oraz jako plik tekstowy otwierany przez
Microsoft Office Word,
6. dokonanie wszelkich uzgodnień projektów.
7. opracowanie kosztorysów inwestorskich – dla każdej z branż oddzielnie – w wersji drukowanej po
3 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 2 kpl.,
8. opracowanie przedmiarów robót niezbędnych dla określenia przedmiotu zamówienia w
postępowaniu przetargowym – dla każdej z branż oddzielnie – w wersji drukowanej po 3 egz. w
wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 2 kpl.,
9. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – dla każdej z branż oddzielnie
– w wersji drukowanej po 3 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 2 kpl.,
10. sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,
11. przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić że nieruchomość jest wpisana do rejestru
zabytków województwa lubelskiego pod nr ZA/189.
12. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień:
71 32 00 00 -7 Usługi w zakresie projektowania
IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 21.11.2011 r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji (usługi) tożsamej z zakresem, i charakterem przedmiotu
zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem uważa się, co najmniej jedno zamówienie
obejmujące wykonanie dokumentacji przebudowy i adaptacji budynku wpisanego do rejestru
zabytków o powierzchni co najmniej 1000 m2, w oparciu, o którą zamawiający uzyskał pozwolenie na
budowę.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowaniem osobami
uprawnionymi do projektowania w specjalnościach:
3.1. architektonicznej;
3.2. konstrukcyjno - budowlanej;
3.3. drogowej;
3.4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
3.5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw
wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
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, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez 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, rozłożenie 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 przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 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 przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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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 przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także 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 zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 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, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do siwz;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane należycie według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz;
3) 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do siwz;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz;
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2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty podmiotu trzeciego
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa rozdz. VI ust. 1 pkt 2) i
4) siwz, polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2.
UWAGA:
Wszystkie ww. dokumenty winne być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców wymagają formy pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów za pomocą faksu, pod warunkiem,
że ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr
podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa
się za doręczone prawidłowo.
4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami telefonicznie oraz drogą
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5.

elektroniczną.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Arkadiusz
Czajka.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji.
5) Oferta powinna zawierać spis treści. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane
i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu
(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu
składania ofert.
7) Opakowanie musi zostać opatrzone:
a) adresem Zamawiającego:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska
56, 22-460 Szczebrzeszyn.
b) napisem: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji internatu na
Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie”
c) imieniem i nazwiskiem (nazwą/ firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem
telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie
wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 07.09.2011 r., do godz. 1000 w sekretariacie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 56, 22-460
Szczebrzeszyn.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.2011 r., o godz. 1010 w sekretariacie w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 56, 22-460
Szczebrzeszyn.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca w formularzu oferty winien podać cenę ryczałtową za realizację całości zamówienia.
2. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym nadzór autorski oraz podatek.
3. Ze względu na przyjęcie metody ryczałtowej rozliczenia Wykonawca winien dokonać wizji
lokalnej w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko wszystkich
danych, jakie mogą się okazać niezbędne do ustalenia ceny ryczałtowej.
XIII. Kryteria i sposób oceny ofert
1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
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2.

Sposób oceny ofert
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------ x 100 %
1 % - 1 punkt
C bad.
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
3. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, (zgodnie z § 5 ust. 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i
usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (DzU z
2008r., nr 212, poz. 1337 ze zm.).

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
1. Przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy wykonawcą jest osoba
fizyczna.
2. Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
XVI. Wzór umowy
1.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
2.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następującym zakresie:
2.1. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn formalno-prawnych niezależnych od
stron postępowania,
2.2. zmiana umowy z uwagi na zmianę osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
3. Warunki dokonywania zmian:
3.1. inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
3.2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacja przedmiotu umowy,
3.3. dokonanie zmiany za zgodą Zamawiającego,
3.4. forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Wykonawcom i innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień
publicznych, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone
zostały w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
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XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą
elektroniczną.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XXV. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych – aukcja elektroniczna.
Nie dotyczy
XXVI. Informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji
elektronicznej
Nie dotyczy
XXVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
XXVIII. Informacja wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcy.
1. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców i żąda wskazania przez
wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
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Załącznik nr 1

………………………….
(pieczęć wykonawcy)

…….…………………, dnia …..……….
(miejscowość)

(data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
(zgodnie z art. 44 w zw. z art. 22 ust.1 ustawy Pzp)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
i adaptacji internatu na Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie”

Oświadczam, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego spełniam warunki dotyczące:
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.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym
odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

podpisem,

świadomi

.............................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

………………………….

…….…………………, dnia …..……….

(pieczęć wykonawcy)

(miejscowość)

(data)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, realizowanym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji internatu
na Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie”.

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym
odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

podpisem,

świadom/i

.................................................................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

...................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które zostały
wymienione w wykazie osób, posiadają wszystkie wymagane uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie specjalności wymienionych
w warunku dotyczącym dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

.................................................................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4

………………………….

…….…………………, dnia …..……….

(pieczęć wykonawcy)

(miejscowość)

(data)

FORMULARZ OFERTY
W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na „„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji internatu na
Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie”

Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową
netto …………………………………….
(słownie: .……………….………………................................................................................ zł).
brutto …………………………………..
(słownie: .……………….……………….............................................................................. zł).

I.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam/y, że
zam i erzam y/ni e zam ierzam y**
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Lp.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

** niepotrzebne skreślić
II. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
III. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
IV. Oświadczam/y, że wzór umowy (załącznik nr 5 do siwz) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
V. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).
VI. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

(podpis wykonawcy)
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Załącznik Nr 5

Wzór umowy
zawarta w dniu ........................ r. w Szczebrzeszynie pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną I
stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 56, 22-460 Szczebrzeszyn
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:
1. ………………………….
przy kontrasygnacie
2. …………………………
a: ...............................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:
1. ...............................
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie dokumentacji
technicznej przebudowy i adaptacji internatu na Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie w tym:
1. opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych w układzie wariantowym wraz z uzasadnieniem
rzeczowo – finansowym.
2. uzyskanie map do celów projektowych,
3. uzyskanie wszelkich warunków technicznych i informacji niezbędnych do projektowania,
4. przygotowanie materiałów i sporządzenie wniosków do wszelkich decyzji administracyjnych
wymaganych na etapie projektowania – 2 kpl.,
5. wykonanie niezbędnych projektów budowlano-wykonawczych oddzielnych dla każdej z branż
w zakresie: zagospodarowanie terenu wraz z chodnikami i parkingiem, architektura z domiarami
na obiekcie, konstrukcja z opinią techniczną, instalacje sanitarne (ogrzewanie, woda, kanalizacja,
gaz, wentylacja, klimatyzacja), instalacje elektryczne i elektrtechniczne (odgromowa, sygnalizacja
p.poż., komputerowa, monitoring, zabezpieczenia antywłamaniowe) w wersji drukowanej po 6
egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 2 kpl. Wersja elektroniczna
dokumentacji będzie tożsama z wersją papierową. Część opisowa projektu będzie zapisana na
nośniku dwukrotnie: jako plik w formacie pdf oraz jako plik tekstowy otwierany przez Microsoft
Office Word,
6. dokonanie wszelkich uzgodnień projektów.
7. opracowanie kosztorysów inwestorskich – dla każdej z branż oddzielnie – w wersji drukowanej
po 3 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 2 kpl.,
8. opracowanie przedmiarów robót niezbędnych dla określenia przedmiotu zamówienia w
postępowaniu przetargowym – dla każdej z branż oddzielnie – w wersji drukowanej po 3 egz. w
wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 2 kpl.,
9. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – dla każdej z branż oddzielnie
– w wersji drukowanej po 3 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 2 kpl.,
10. sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,
11. przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić że nieruchomość jest wpisana do rejestru
zabytków województwa lubelskiego pod nr ZA/189.
12. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień:
71 32 00 00 -7 Usługi w zakresie projektowania
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmian),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn.
zmian),
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072
z późn. zmian),
f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 r., Nr 63, poz. 735).
§2
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 21.11.2011 r.
§3
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od dnia podpisania niniejszej
umowy koncepcję rozwiązań projektowych, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie
podstawą dla dalszych rozwiązań projektowych.
§4
1. Prace projektowe powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie
Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi oraz normami i że są wykonane w stanie kompletnym.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła określonego w §1.
3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 następuje z chwilą przejęcia dzieła przez Zamawiającego
zarówno w formie tekstowej, jak i elektronicznej.
4. Przeniesienie następuje w pełnym zakresie, określonym w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§5
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy
na kwotę ..................... zł brutto (słownie zł: ........................).
2. W ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia przedmiotu zamówienia Zamawiający oświadczy, czy
przyjmuje przedmiot zamówienia, czy też żąda dokonania określonych poprawek. Dostarczenie w
ciągu 5 dni roboczych poprawionego zamówienia będzie traktowane, jako wykonanie przedmiotu
zamówienia w terminie umownym.
3. Po przyjęciu przedmiotu zamówienia wyrażonego podpisaniem przez Zamawiającego protokołu
zdawczo-odbiorczego Wykonawca wystawi fakturę.
4. W ramach wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu projektant zobowiązuje
się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje również wszystkie inne
koszty związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
§6
1. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpią trudności wynikające z błędów lub braków
projektowych, to Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezbędnych poprawek i uzupełnień
w terminie 7 dni roboczych bez żądania dodatkowych opłat.
2. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku
powstania szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy.
§7
1. Funkcję Kierownika prac projektowych będzie pełnił/a/ ....................................
2. Funkcję Koordynatora ze strony Zamawiającego będzie pełnił Arkadiusz Czajka.
§8
Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne,
naliczane od wartości opracowania projektowego:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od kwoty brutto wskazanej w
§5 ust. 1 niniejszej umowy.
b) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
kara umowna wynosić będzie 30% całkowitej wartości brutto wskazanej w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.
c) Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
d) Za opóźnienie w wykonaniu koncepcji rozwiązań projektowych Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% za każdy opóźnienia, licząc od kwoty brutto
wskazanej w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
§9
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następującym zakresie:
1.1. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn formalno-prawnych niezależnych od
stron postępowania,
1.2. zmiana umowy z uwagi na zmianę osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
2. Warunki dokonywania zmian:
2.1. inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2.2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacja przedmiotu umowy,
2.3. dokonanie zmiany za zgodą Zamawiającego,
2.4. forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.
§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla Zamawiającego.
§11
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 6

………………………….

…….…………………, dnia …..……….

(pieczęć wykonawcy)

(miejscowość)

(data)

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
L.p.

Imię i
nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
na
zajmowanym
stanowisku

Wykształcenie

Zakres
czynności
proponowanych
w realizacji
zamówienia

1
1.

2

3

4

5

6

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobą
(dysponuję
lub będę
dysponować*)
7

2.
*)W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach innych podmiotów zdolnych do wykonania
zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, Wykonawca
przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

16

Załącznik Nr 7

………………………….

…….…………………, dnia …..……….

(pieczęć wykonawcy)

(miejscowość)

(data)

WYKAZ USŁUG
Lp. Przedmiot zamówienia

Data
wykonania/
wykonywania

Wartość
usług

Nazwa i adres
Zamawiającego

Do niniejszego wykazu należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

(podpis wykonawcy)
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