I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Stowarzyszenie Ab Ovo
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58

www.tarliskagornejraby.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetarg nieograniczony
(art. 10 w związku z art. 39 i innymi) – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity) zwanej dalej Ustawą oraz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy.
III.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej (pieczątką wykonawcy
podającą pełną nazwę oraz adres firmy) kopercie lub opakowaniu z wyraźnym napisem:
Przetarg nieograniczony nr Ab Ovo KIK/37-II-7/12 - oferta przetargowa na wykonanie
zadania pod nazwą: „Projekt przebudowy kaskady potoku Krzczonówka”
UWAGA: w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia kopertę lub opakowanie należy opatrzyć nazwami i adresami (wraz
z telefonem i adresem internetowym) wszystkich Wykonawców.
b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy).
c) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust 1 ustawy).
d) Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (art. 82 ust. 2
ustawy), zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w wersji elektronicznej.
e) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 82 ust. 3 ustawy).
f ) Oferta (wszystkie jej elementy wymienione w pkt.III.2 SIWZ) musi być podpisana przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
g) Wszystkie kartki oferty powinny być oznaczone kolejnym numerem.
2. Na ofertę składają się:
2.1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ (w przypadku, gdy ofertę
składa konsorcjum firm, na formularzu należy wpisać wszystkie firmy wchodzące w skład
konsorcjum ze wskazaniem PEŁNOMOCNIKA),
2.2. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy składającego ofertę - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż
wymienione w dokumencie określonym w pkt. V.2.2 SIWZ, w przypadku, gdy ofertę składa
kilka podmiotów działających wspólnie (dotyczy to każdego z nich),
2.3. w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.
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Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli każdego z wykonawców.
(Dokumenty wymienione w pkt. III.2.2., III.2.3. należy składać w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osoby udzielające pełnomocnictwa,
2.4. kalkulacja ofertowa - należy wypełnić ,,kalkulację ofertową" stanowiącą załącznik nr
7 do SIWZ.
2.5. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. V SIWZ.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Wartość szacunkowa zamówienia – nie przekracza równowartości 206 000,00 EUR dla
dostaw lub usług.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2013.
5. Miejsce wykonania zamówienia: gmina Tokarnia, poza obszarem Natura 2000.
6. Podwykonawcy: Wykonawca wskaże, które z elementów oferty zamierza powierzyć
podwykonawcom.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunek, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1 ustawy, dotyczący posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w
tym zakresie i sposobu oceny.
1.2. spełniają warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, dotyczący posiadania
wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1.2.1 co najmniej dwie kompletne dokumentacje projektowe (do stadium pozwolenia na
budowę włącznie) dotyczące urządzeń służących lub urządzeń umożliwiających migrację
organizmów wodnych na rzekach lub potokach żwirodennych umożliwiających jednocześnie
niezaburzony przepływ rumowiska wleczonego, w tym jedną dokumentację projektową
dotyczącą przebudowy budowli technicznej, o wartości co najmniej 60 000,00 PLN (wartość
robót nie mniej niż 280 000,00 PLN),
1.3. spełniają warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami:
1.3.1 projektantami, którzy posiadają jedne z wymienionych poniżej uprawnień
budowlanych:
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a) uprawnienia budowlane do sporządzania projektów w specjalności techniczno-budowlanej:
inżynieria wodna lub melioracje wodne nadane z mocy § 4, 6, 7, 9 Zarządzenia Prezesa
Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa z dnia
1.09.1964 r. (Dz. Bud. Nr 17 z dn. 19.09.1964 r.);
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych obejmujących również
ujęcia wód oraz budowle basenów wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych lub
melioracji wodnych; nadane z mocy § 13 ust. 1 pkt. 3 lit. d lub pkt. 5 rozporządzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46);
c) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nadane z mocy art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1 1 18 z późn. zm.) oraz: § 5 ust. 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 8, poz.
38), lub § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817), lub
§ 17 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578)
1.3.2. specjalistami:
a) w zakresie modelowania przepustowości koryt rzecznych pod kątem przepływów i
równowagi hydrodynamicznej dna (minimum jedna osoba);
b) posiadającym udokumentowane szkolenie w zakresie urządzeń służących lub
umożliwiających migracje organizmów wodnych,
c) w zakresie wykonywania raportów środowiskowych dla inwestycji hydrotechnicznych
prowadzonych w poza obszarami Natura 2000 (minimum jedna osoba).
1.4. spełniają warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczący sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie opracowania
dokumentacji projektowych, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż
100 000,00 PLN.
1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
wskazany w pkt. 1.5. musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy).
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg
zasady spełnia l nie spełnia.
2. Wykluczenie wykonawcy.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy.
3. Odrzucenie oferty.
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Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. I ustawy, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f ) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
V.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia w materiałach ofertowych dokumentów, o których
mowa w punktach poniżej. Dokumenty te należy składać w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń i
woli w imieniu wykonawcy.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ÷ 4 ustawy
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie, wymienione oświadczenie składa co najmniej jeden z wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
1.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia - w wypadku, gdy wykonawca będzie polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy).
1.3. Wykaz wykonanych projektów zgodnych z pkt. IV. 1.2. SIWZ, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie - z podaniem nazwy projektu, zakresu wykonanych prac, kwoty
brutto, nazwy i adresu zamawiającego oraz okresu realizacji zadania.
1.4. Dokumenty (np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego itp.) potwierdzające,
że zamówienia, o których mowa w pkt. V.1.3. SIWZ zostały wykonane należycie.
1.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia tj:
- informacja w zakresie modelowania (zgodne z wymienionymi w pkt. IV. 1.3.2 a) SIWZ),
- wykaz zaświadczeń z odbytych kursów lub innych dokumentów potwierdzających udział
w szkoleniu, zawierających miejsce, datę, zakres merytoryczny kursu oraz nazwę
organizatora (zgodne z wymienionymi w pkt. IV. 1.3.2 b) SIWZ),
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- wykaz zawierający tytuły i autorów wykonanych raportów OOŚ oraz uzyskanych na ich
podstawie decyzji środowiskowych z podaniem daty wydania, znaku decyzji i organu
wydającego (zgodne z wymienionymi w pkt. IV. 1.3.2 c) SIWZ) oraz wskazaniem podstawy
do dysponowania tymi osobami.
1.6. Oświadczenie, że osoby (projektanci), które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają jedne z wymienionych w pkt. IV. 1.3.1 SIWZ uprawnień
budowlanych – należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ.
1.7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00
PLN.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art.
24 ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest złożyć:
2. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
– w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego
z nich.
2.2. Aktualny (na dzień składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy – w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie
dotyczy to każdego z nich.
3. Inne dokumenty:
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia muszą one załączyć do oferty
dokumenty wymienione w pkt. V.2. SIWZ.
VI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w oparciu o założenia rozdziału 7.4, 8.2 oraz
tabeli 18 z rozdziału 9 Opisu Technicznego Projektu Tarliska Górnej Raby (załącznik nr 7)
opracowania projektu technicznego przebudowy zapory w Krzczonowie pod nazwą: „Projekt
przebudowy kaskady potoku Krzczonówka”. Opracowanie powinno zawierać:
Etap I:
a) szczegółową inwentaryzację budowli poprzecznych stanowiących kaskadę
wraz z wykonaniem profili podłużnych koryta potoku Krzczonówka na odcinku 500 m
powyżej i 100 poniżej zinwentaryzowanej budowli poprzecznej;
b) pozyskanie miarodajnych danych hydrologicznych dla określenia właściwości budowli
oraz warunków równowagi dynamicznej rumowiska powyżej budowli po przebudowie,
c) opracowanie koncepcji technicznej zamiany kaskady na:
wariant I: obniżenie stopni i wybrukowanie (bez spoinowania) basenów pomiędzy nimi dla
uzyskania zmniejszenia wysokości pomiędzy nimi do 0,6m, oraz ocena wpływu takiej
przebudowy na transport rumowiska i możliwość migracji ryb,
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wariant II: obniżenie stopni i wybrukowanie pomiędzy nimi bystrotoku o spadku nie
większym niż 4%, oraz ocena wpływu takiej przebudowy na transport rumowiska i
możliwość migracji ryb,
Koncepcja ta powinna być wykonana w języku polskim i angielskim i przedstawiona do
oceny specjalistów ze Szwajcarii nie później niż do końca września 2012.
Etap II:
d) uzyskanie prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację wybranego wariantu przedsięwzięcia, wraz z raportem oddziaływania na
środowisko, jeśli będzie wymagany.
e) uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego
Etap III:
f) opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy kaskady wraz z wykonaniem map
sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z granicami ewidencyjnymi oraz wypisami i
wyrysami z ewidencji gruntów, przedłożenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz do
Właściciela (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie);
g) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, scalonego przedmiaru robot, szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
h) uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalających na przebudowę;
i) uzyskanie prawomocnych decyzji ustalających warunki prowadzenia robót;
j) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie BIOZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.
3. Wykonawca jest zobowiązany do osobistej obecności na wszelkich spotkaniach
dotyczących wykonywanego zamówienia, które odbywać się będą nie częściej niż raz na
tydzień w biurze Zamawiającego, prezentując zaawansowanie prac projektowych i procesu
uzgodnień.
4. Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji projektu KIK/37 „Tarliska Górnej Raby”. Projekt
jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
5. Ogólny kontekst opracowania projektowego zawarty jest w Opisie Technicznym Projektu
Tarliska Górnej Raby (załącznik nr 7).
6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzorów autorskich połączonych z
wizytami na budowie w ilości koniecznej do zakończenia procesu przebudowy. Do celów
wyceny oferty należy uwzględnić trzy nadzory autorskie, połączone z wizytą na budowie.
Wynagrodzenie za trzy nadzory autorskie jest ryczałtowe, włączone do ceny Etapu III
przedmiotu zamówienia.
VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 15 czerwca 2013 r. w tym
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Etap I - do 31 września 2012 roku.
Etap II - do 15 marca 2013 roku.
Etap III - do 15 czerwca 2013 roku.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy będą przekazywać drogą pocztową, a także pocztą elektroniczną na adres
biuro@tarliskagornej.pl. Oryginały oświadczeń, dokumentów, wniosków, zapytań,
zawiadomień oraz informacji przekazane za pomocą poczty elektronicznej muszą być
niezwłocznie przesłane zamawiającemu drogą pocztową.
IX.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ W
WYKONAWCAMI

Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych jest
Józef Jeleński, tel. 502 247 738, biuro@tarliskagornej.pl
X.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania
dotyczące treści SIWZ mogą być przesyłane do zamawiającego drogą elektroniczną lub
pocztą. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 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.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania przedmiotowego
wniosku. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Każda
zmiana będzie stanowić treść SIWZ.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ
oraz zamieści stosowne informacje na stronie internetowej .
UWAGA I: Wszelkie informacje dotyczące modyfikacji treści SIWZ, odpowiedzi na pytania
zadane przez wykonawców, protokoły ze spotkań z wykonawcami oraz wszelkie inne
informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą zamieszczane na stronie
internetowej, na której jest umieszczona SIWZ, tj. biuro@tarliskagornej.pl.
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UWAGA II: Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać spotkania z wykonawcami.
XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.
XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT

a) Składanie ofert.
Ofertę należy złożyć w biurze Projektu Tarliska Górnej Raby (31-553 Kraków, ul.
Fabryczna 17)., nie później niż do dnia 2012-06-28 do godz. 11:00. Oferty złożone po
terminie będą zwracane wykonawcom niezwłocznie (art. 84 ust. 2 ustawy).
b) Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2012-06-28 o godz. 11:15 w biurze Projektu Tarliska Górnej
Raby (31-553 Kraków, ul. Fabryczna 17).
c) Tryb otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się przy udziale przedstawicieli wykonawców.
W części jawnej, zakres działania komisji będzie obejmował:
- podanie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacje
dotyczące cen,
- terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ustawy). 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 30 dni.
XIV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJACYCH (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy)
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XV.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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XVI. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać ryczałtową cenę netto
i brutto (cyfrowo i słownie), za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę
należnego podatku od towarów i usług VAT.
Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie kalkulacji ofertowej sporządzonej zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ (kalkulacja ofertowa), uwzględniając doświadczenie i wiedzę
zawodową wykonawcy oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia, podatki, opłaty, itp. Sumaryczna cena wyliczona na
podstawie załącznika nr 6 do SIWZ (kalkulacja ofertowa) winna odpowiadać cenie podanej
przez wykonawcę w formularzu oferty, odpowiednio dla całości zamówienia. Cena ofertowa
zawiera wynagrodzenie za trzy nadzory autorskie, do których wykonawca będzie
zobowiązany.
Cenę umieszczoną na formularzu ofertowym (oraz w kalkulacji ofertowej) należy określić z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Polski mogą podać wyłącznie wartości netto,
nie uwzględniające podatku VAT. Zamawiający, dla potrzeb oceny i porównania ofert - w
przypadku ofert wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski - doliczy do
przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCĄ
Wszystkie ceny i wartości, znajdujące się w ofercie, muszą być podane w polskich złotych.
Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
XIX. OPIS KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Określenie kryterium:
cena (brutto):

- 100%

Punktacja dla kryterium (skala 1-100 punktów)
Punkty za cenę zostaną obliczone na podstawie wzoru:
ilość punktów = cena najniższa spośród ofert nie podlegających odrzuceniu x 100 pkt.
cena oferty badanej
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Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów.
2. Sprawdzenie i ocena oferty:
a) zamawiający sprawdzi kompletność oferty,
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy),
c) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy),
d) zamawiający dokona oceny oferty, zgodnie z kryterium określonym w pkt. XIX. 1. SIWZ.
XX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ
Nie dotyczy.
XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZALICZEK
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania umowy.
XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Umowa zawarta będzie na warunkach określonych w załączniku nr 5 - "Wzór umowy".
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną, albo
15 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą
elektroniczną albo 15 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, jeśli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę (art. 94 ust.2 pkt. la
ustawy).
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w terminie podanym przez zamawiającego w zawiadomieniu o
wyborze oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą, spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
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XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie wymagane.
XXV. ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE Z WYKONAWCĄ UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WARUNKACH WSKAZANYCH WE
WZORZE UMOWY – (załącznik nr 5 do SIWZ)
Strony wyrażają wspólne zainteresowanie przeciwdziałaniem korupcji, która zagraża
zasadom dobrego zarządzania oraz właściwemu wykorzystaniu środków niezbędnych
do uczciwej i otwartej konkurencji pod względem ceny i jakości. Z tego powodu, deklarują
wolę połączenia swoich wysiłków w walce z korupcją i, w szczególności, deklarują, że
sytuacja, w której ktokolwiek żąda korzyści, przyjmuje obietnice jej otrzymania lub
przyjmuje korzyść za podjęcie działania lub jego zaniechanie w związku z udzieleniem
zamówienia w ramach niniejszego przetargu, zostanie uznana za działanie nielegalne, które
nie będzie tolerowane. Jakiekolwiek faktyczne działanie tego typu będzie stanowić
wystarczającą i uzasadnioną podstawę do unieważnienia postępowania przetargowego lub
wynikającej z niego umowy, lub do podjęcia środków naprawczych zgodnie z obwiązującymi
przepisami prawa.
Warunki zmiany postanowień umowy (art. 144 ust. 1 ustawy).
1) Wystąpienie zjawisk ekstremalnych (powodzi - stan wód powyżej stanu alarmowego),
których skutki (np. spowodowane zniszczenia) uniemożliwią terminowe wykonanie prac.
2) Opóźnienie w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych warunków, opinii i uzgodnień, z
przyczyn od niego niezależnych.
3) Opóźnienie w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych decyzji administracyjnych, m.in.
wydania przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.
XXVI. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ,
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej (Dz. VI Ustawy) przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
1.3. odrzucenie oferty odwołującego.
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa.
XXVII.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (art. 93 ust. 1
ustawy):
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w przypadku, gdy nie ma
możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, zostały złożone oferty o takiej samej cenie a złożone, na wezwanie zamawiającego,
oferty dodatkowe mają taką samą cenę,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XXVIII. SPIS
ZAŁĄCZNIKÓW
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - oświadczenie
Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załącznik nr 6 - kalkulacja ofertowa
Załącznik nr 7 – Opis Techniczny projektu Tarliska Górnej Raby
Załącznik nr 8 – Rys.: Krzczonówka – widok z góry
Załącznik nr 9 – Rys.: Krzczonówka – przekroje zapory
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca .......................... .. .....................................................
(podać nazwę firmy)
numer telefonu i adres internetowy:………………….
NIP ..................................................................
Nr rachunku bankowego .........................................................................................................

OFERTA NA PRZETARG NR Ab Ovo KIK/37-II-7/12
Data sporządzenia oferty: ...................................................
Przedmiot oferty: Wykonanie zadania: Projekt przebudowy kaskady potoku Krzczonówka
Ryczałtowa cena ofertowa:
Netto ..................................................PLN.
słownie zł. ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
VAT ........ %
Brutto .......................................................PLN.
słownie zł. ...........................................................................................................................
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 czerwca 2013 r. w tym
Etap I - do 31 września 2012 roku.
Etap II - do 15 marca 2013 roku.
Etap III - do 15 czerwca 2013 roku.
2. Okres rękojmi:
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z
tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tych projektów;
3. Warunki płatności:
Do 60 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
Oświadczamy, że:
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie ze specyfikacja techniczną
przedmiotu zamówienia i wzorem umowy).
2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
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3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych we wzorze
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia
Lp.

Zakres przedmiotu zamówienia Szacunkowy procentowy udział w cenie oferty:
w podwykonawstwie:

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………..
Miejsce i data złożenia oświadczenia

………………………………….
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres firmy oraz nr telefonu i adres poczty elektronicznej)
biorący udział w przetargu nr Ab Ovo KIK/37-II-7/12 na wykonanie zadania:

Projekt przebudowy kaskady potoku Krzczonówka
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

…………………………………..
Miejsce i data złożenia oświadczenia

………………………………….
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres firmy oraz nr telefonu i adres poczty elektronicznej)
biorący udział w przetargu nr Ab Ovo KIK/37-II-7/12 na wykonanie zadania:

Projekt przebudowy kaskady potoku Krzczonówka
OŚWIADCZA, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

…………………………………..
Miejsce i data złożenia oświadczenia

………………………………….
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
(podać nazwę i adres firmy oraz nr telefonu i adres poczty elektronicznej)
biorący udział w przetargu nr Ab Ovo KIK/37-II-7/12 na wykonanie zadania:

Projekt przebudowy kaskady potoku Krzczonówka
OŚWIADCZA, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako
projektant posiada wymagane (zgodnie z pkt IV. 1.3.1 SIWZ) uprawnienia tj.:
...............................................................................................................................................
(rodzaj i numer uprawnień)

…………………………………..
Miejsce i data złożenia oświadczenia

………………………………….
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ……./2012/Ab Ovo(wzór)
zawarta w dniu ________________w Krakowie pomiędzy:
1. Stowarzyszeniem Ab Ovo w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58, NIP
6792981493, KRS 0000305404, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Wiesław Marszałek – Prezes
a
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :
………….…… – ........................................................................
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Ab Ovo KIK/37-II-7/12
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi)
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
§1
1. Postanowienia ogólne - definicje, skróty i uproszczenia.
1.1. Zamawiający – Stowarzyszenie Ab Ovo – działający w ramach Projektu
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
1.2. Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna, wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego przez Zamawiającego, zobowiązana do pełnienia usług określonych w
umowie.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:
wykonaniu zadania: Projekt przebudowy kaskady potoku Krzczonówka, w oparciu o
założenia rozdziału 7.4, 8.2 oraz tabeli 18 z rozdziału 9 Opisu Technicznego Projektu Tarliska
Górnej Raby.
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w następujących etapach:
Etap I:
a) szczegółową inwentaryzację budowli poprzecznych stanowiących kaskadę
wraz z wykonaniem profili podłużnych koryta potoku Krzczonówka na odcinku 500 m
powyżej i 100 poniżej zinwentaryzowanej budowli poprzecznej;
b) pozyskanie miarodajnych danych hydrologicznych dla określenia właściwości budowli
oraz warunków równowagi dynamicznej rumowiska powyżej budowli po przebudowie,
c) opracowanie koncepcji technicznej zamiany kaskady na:
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wariant I: obniżenie stopni i wybrukowanie (bez spoinowania) basenów pomiędzy nimi dla
uzyskania zmniejszenia wysokości pomiędzy nimi do 0,6m, oraz ocena wpływu takiej
przebudowy na transport rumowiska i możliwość migracji ryb,
wariant II: obniżenie stopni i wybrukowanie pomiędzy nimi bystrotoku o spadku nie
większym niż 4%, oraz ocena wpływu takiej przebudowy na transport rumowiska i
możliwość migracji ryb,
Koncepcja ta powinna być wykonana w języku polskim i angielskim i przedstawiona do
oceny specjalistów ze Szwajcarii nie później niż do końca września 2012.
Etap II:
d) uzyskanie prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację wybranego wariantu przedsięwzięcia,
e) uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego
Etap III:
f) opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy kaskady wraz z wykonaniem map
sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z granicami ewidencyjnymi oraz wypisami i
wyrysami z ewidencji gruntów, przedłożenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz do
Właściciela (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie);
g) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, scalonego przedmiaru robot, szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
h) uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalających na przebudowę;
i) uzyskanie prawomocnych decyzji ustalających warunki prowadzenia robót;
j) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie BIOZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do osobistej obecności na wszelkich spotkaniach dotyczących
wykonywanej dokumentacji projektowej, które odbywać się będą nie częściej niż raz na
tydzień w biurze Zamawiającego, prezentując zaawansowanie prac projektowych i procesu
uzgodnień.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy trzech nadzorów
autorskich połączonych z wizytą na budowie. Wynagrodzenie za nie jest włączone do
ryczałtowej ceny za III Etap przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wprowadzenia ewentualnych zmian,
uzupełnień lub braków w projektach stwierdzonych podczas prowadzenia postępowań
administracyjnych w terminach wynikających z procedur prowadzonych postępowań.
6. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ze
szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z
zachowaniem należytej staranności uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej
działalności.
§3
1. Ustala się następujące terminy realizacji prac objętych niniejszo umową:
a) rozpoczęcie: od dnia zawarcia niniejszej umowy,
b) zakończenie: do dnia 15 czerwca 2013 r.,
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2. Poszczególne etapy realizowane będą z zachowaniem następujących terminów:
a) Etap I do dnia 31 września 2012 r.,
b) Etap I1 do dnia 15 marca 2013 r.,
c) Etap III do dnia 15 czerwca 2013 r.
3. Zamawiający zatwierdzi w formie protokołu wersje robocze koncepcji lub projektu
budowlanego w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania lub przekaże Wykonawcy
pisemną decyzję ustalającą, jakie prace powinny zostać wykonane, aby wersje robocze
koncepcji i projektów mogły zostać zatwierdzone. W przypadku konieczności wprowadzenia
zmian do wersji roboczych koncepcji lub projektu budowlanego, Wykonawca zobowiązany
jest do kolejnego przedłożenia tychże wersji roboczych do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół, o którym mowa w pierwszym zdaniu jest
warunkiem koniecznym dokonania odbioru prac poszczególnych etapów.
§4
1. Dokumentacja, będąca przedmiotem niniejszej umowy, zostanie przekazana
Zamawiającemu, przez Wykonawcę, w biurze Projektu Tarliska Górnej Raby (31-553
Kraków, ul. Fabryczna 17), w 4 egzemplarzach + CD.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że przedmiot umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, posiada wszelkie wymagane prawem
uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych, został wykonany zgodnie z
umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również, że został wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
§5
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się na kwotę
brutto
.......................... PLN (słownie złotych: ................................... ), w tym obowiązujący podatek
VAT, zgodnie z Kalkulacją ofertową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w
tym:
a) wynagrodzenie ryczałtowe za Etap I: ........... PLN brutto, w tym netto ............. PLN oraz
podatek VAT ... %, tj. ......... PLN,
b) wynagrodzenie ryczałtowe za Etap II: ........... PLN brutto, w tym netto ............. PLN oraz
podatek VAT ... %, tj. ......... PLN,
c) wynagrodzenie ryczałtowe za Etap III: ...........PLN brutto, w tym netto .............PLN oraz
podatek VAT ... %, tj. ......... PLN.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, w tym między innymi wszelkie opłaty urzędowe, koszty
sporządzenia map geodezyjnych dla celów projektowych i inne koszty konieczne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za Etap III obejmuje ponadto nadzór autorski zawierający wizje
lokalne na budowie w ilości nie więcej niż 3 dni (3 razy).
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§6
1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot niniejszej umowy płatne będzie na podstawie
faktur wystawionych po zakończeniu Etapu I i II oraz faktury końcowej.
2. Podstawą wystawienia każdej z faktur będą podpisane przez Strony protokoły odbioru
danego Etapu, natomiast faktura końcowa wystawiona zostanie dodatkowo w oparciu o
protokół odbioru końcowego.
3. Zamawiający zobowiązuje się realizować faktury w terminie do 60 dni od daty ich
otrzymania od Wykonawcy. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy nr ........................
4. Zamawiający posiada KRS - 305404 i NIP 679-29-81-493.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP
..........................
§7
1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest p.
........................................
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan Józef
Jeleński.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 10 dni od chwili otrzymania przedmiotu
umowy rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzją ustalającą
jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany
zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od
daty rozpoczęcia odbioru.
2. Każdy protokół zawierać będzie co najmniej wykaz wykonanych i odebranych prac oraz
określenie wartości etapu podlegającego odbiorowi a także oświadczenie, o którym mowa w §
4 ust. 2 niniejszej umowy i ustalenie dotyczące wystawienia na jego podstawie faktury z
uwagi na ewentualnie stwierdzone usterki i braki w przedmiocie umowy, natomiast protokół
końcowy zawierać będzie dodatkowo wartość całego przedmiotu umowy.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu każdego Etapu w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto
danego Etapu za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad każdego Etapu stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
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rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto danego Etapu za każdy dzień opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty
otrzymania żądania zapłaty od Zamawiającego. W razie opóźnienia w zapłacie kary
Zamawiający może potrącić ją z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli rzeczywiście
poniesiona szkoda przewyższa wartość kary umownej.
§ 10
1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robot z
tytułu rękojmi za wady obiektu lub robot wykonywanych na podstawie tych projektów.
2. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego
wniesienia ewentualnych, wynikających z wad dokumentacji, poprawek i uzupełnień do
wykonanego przedmiotu umowy, w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia przez
Zamawiającego, lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt b.
§ 11
1. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego przenosi
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będących przedmiotem
niniejszej umowy, jak również prawo własności egzemplarzy, na których dokumentacje
zostały utrwalone.
2. Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z dokumentacji będących przedmiotem
niniejszej umowy, w zakresie:
a) prawa do utrwalania i zwielokrotniania całości lub części dokumentacji techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową wprowadzenia do pamięci
komputera;
b) prawa do realizacji;
c) prawa do udostępniania osobom trzecim;
d) prawa do rozporządzania;
e) prawa wprowadzenia do obrotu;
f) prawa do wykorzystania poszczególnych elementów lub całości dokumentacji;
g) prawa do publicznego udostępniania, w szczególności w formie makiet, szkiców itp. oraz
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do dokumentacji będących
przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę
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trzecią. W takim przypadku, w zakresie dokonanych zmian, Wykonawca będzie zwolniony z
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o której mowa w §10 umowy.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie praw majątkowych do
utworów zależnych powstałych w oparciu o dokumentacje, w zakresie pól eksploatacji
wymienionych w ust. 2.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji, na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 2, oraz własności egzemplarzy, jak również udzielenie zgody na
wprowadzanie zmian do dokumentacji i na wykonywanie praw zależnych, w zakresie pól
eksploatacji wymienionych w ust. 2, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 5
niniejszej umowy.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
§ 14
Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie
polubownie rozwiązać, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
§ 16
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Załączniki:
Nr 1 – SIWZ
Nr 2 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 6 do SIWZ

KALKULACJA OFERTOWA
przetarg nr Ab Ovo KIK/37-II-7/12 na wykonanie zadania:

Projekt przebudowy kaskady potoku Krzczonówka

ETAP

KOSZT NETTO

VAT [%]

KOSZT BRUTTO

I
II
III
(W tym 3 nadzory
autorskie):
CENA OGÓŁEM BRUTTO:

Wartość prac brutto (słownie):………………………………………………………..

…………………………………..
Miejsce i data złożenia oświadczenia

………………………………….
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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