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ul. Warszawska 115, 05 —092 Łomianki

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARIR4KÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Sprawa: RZP.27Ł12.2020

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM
trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej

poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Armii Poznt w gmbie Łomianki”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Armii Poznań” — zad. 2015/10.

NAZWY 1 KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPy):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

ZATWIERDZAM

Łomianki, Marzec 2020 rok
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Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących tematycznych

rozdziałów:

ROZDZIAŁ 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 2 Tryb udzielenia zamówienia.

ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ 4 Termin wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

ROZDZIAŁ 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie waunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

ROZDZIAŁ 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z Wykonawcami, zmiany treści SIWZ.

ROZDZIAŁ BWymagania dotyczące wadium.

ROZDZIAŁ 9 Termin związania Ofertą.

ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania ofert.

ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 12 Opis sposobu obliczenia ceny.

ROZDZIAŁ 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty.

ROZDZIAŁ 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 16 Wzór umowy, informacje dotyczące umowy.

ROZDZIAŁ 17 Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysiugujących Wykonawcy wtoku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ 18 Pozostałe informacje dotyczące postępowania.

ROZDZIAŁ 19 Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych -

RODO

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ — Wzór Formularza Oferty

ZAI4CZNIK NR 2 do SIWZ — Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ — Opis przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ — Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ — Zobowiązanie podmiotu trzeciego - WZÓR
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

1.1 Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę Żebrowską - Piotrak,
iii. Warszawska 115, 05-092 Łomianki REGON: 013271826, NIP: 118 17 68394 e-mail:
umig@lomianki.pl, telefon: 22/76 86301, strona internetowa Zamawiającego: www.lomianki.pl,
adres do korespondencji: jw.

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez Komisję Przetargową.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych do
ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie
stosował procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pip, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się
wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane) Zamawiający może zbadać następną najwyżej
ocenioną Ofertę spośród pozostałych ofert.

2.2 Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać
wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.6 Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych. Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych usług, zamówienie zostało
przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

2.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2.8 Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
2.9 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.
2.10 Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami

i kryteriami określonymi w dalszej części SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.

2.11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

2.12 Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy
o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1) -8) ustawy Pzp.

2.13 Informacja o podwykonawcach. Zgodnie z art. 2 pkt 9b przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przez umowę
o podwykonawstwo ‚„należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym której
przedmiotem są usługi; dosta wy lub roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego,
za warte między wybranym przez zamawiającego wykonawcę a innym podmiotem
(yodwykonawcę,).Wykonawca w formularzu Oferty wskaże część zamówienia, którą zamierza
powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom.
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3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na „,Opracowaniu dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi ul. Armii Poznań w gminie Łomianki” w ramach

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Armii Poznań” — zad. 2015/10. na odcinku o diugości ok.

1500m. W ramach prac projektowych należy opracować projekt budowlany, w przypadku

konieczności uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych stosowne dokumenty do

wniosku o udzielenie odstępstwa wraz z jego pozyskaniem, materiały do decyzji ZRID, projekt

wykonawczy i inne opracowania, dokumentacje, pozwolenia, decyzje wymagane w procesie

projektowym do uzyskania decyzji ZRID oraz po decyzji ZRID.

3.2 W zakres dokumentacji wchodzą w szczególności:

a) projekt chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia drogi ul. Armii Poznań,

b) projekt stałej organizacji mchu ul. Armii Poznań,

c) zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, w tym także przebudowa lub remont

istniejących już elementów odwodnienia,

d) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego a także niezbędnej

przebudowy systemu wodnego,

e) opracowanie branżowe polegające na przebudowie kolizji z układem drogowym,

D projektowany chodnik dowiązać do rzędnych istniejących bram wjazdowych i niwelety

nawierzchni przyległych jezdni oraz nawierzchni drogi ul. Armii Poznań.

g) analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznym,

h) uzgodnić rozwiązania projektowe z Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie

Mazowieckim w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową ul. Rolniczą.

1) niezbędne obliczenia,
j) wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów,

k) oświetlenie projektowanej drogi należy wykonać w technologii LED,

1) w terminie jednego miesiąca od daty podpisania zamówienia przedstawić projekt koncepcyjny do

akceptacji. Zamawiający xy ciągu 14 dni zaopiniuje przedstawione rozwiązanie,

m) uzyskanie niezbędnego uzgodnienia (jeśli będzie taka potrzeba również z właścicielami działek),

tym uzgodnień branżowych na trasie projektowanego chodnika drogi ul. Armii Poznań wraz

z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

n) na życzenie Zamawiającego dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od

daty wykonania przedmiotu zamówienia,

o) materiały do Decyzji ZRID wraz ze złożeniem wniosku w imieniu Zamawiającego i uzyskanie

zgody na realizację inwestycji drogowej.

3.3 Zakres dokumentacji obejmuje:
a) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
b) mapę do celów projektowych z zaznaczonymi granicami działek,

c) mapę z dokonanymi podziałami działek wraz z ich powierzchnią oraz z zestawieniem właścicieli

gruntów objętych projektem,
d) badania geologiczne w przypadku zmiany geometrii drogi,

e) projekt budowlany - 4 egz. wraz z wersją elektroniczną,

D projekt wykonawczy - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,

g) projekt gospodarki zieleni uzgodniony przez WOŚ wraz z wykazem drzew przewidzianych do

wycinki oraz ewentualnego planu nasadzeń zastępczych w uzgodnieniu z Zamawiającym - 3 egz.

wraz z wersją elektroniczną,
h) oliczności, o których mowa w art. 25 ust. I ustazbędnych do wystąpienia o zgodę na realizację

inwestycji,
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1) projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 3 egz. wraz z wersją
elektroniczną,

j) przedmiar robót - 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,
k) kosztorys inwestorski - 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,
1) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,
rn) informację BIOZ - 3 egz,
n) uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, właścicielami sieci,
o) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - 2 egz. Wraz z wersją

elektroniczną,
p) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

UWAGA! Uość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością które Wykonawca musi przekazać
Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień.

3.4 Wykaz usług na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający
określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę:
P
Lp Czynności: Usługi wymagające zatrudnienia osób na

podstawie umowy o pracę

1. usługi projektowe poszczególnych branż nie wymaga się

2. usługi geodezyjne i geologiczne I nie wymaga się

3.5 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-4 do SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zaoferowanym w Formularzu Oferty tj. w ciągu
120 dni bab 150 dni lub 180 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Termin wykonania przedmiotu
zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

5. Wartmki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5.1.2 spelniaj4 warunki udziału w postępowaniu (określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu

o zamówieniu oraz w SIWZ) dotyczące:

5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa ww. warunku.

5.12.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa ww. warunku.

5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej tj.
5.1.2.3.1 Wykonawca spełni wanmek jeżeli wykaże że wykonał należycie minimum 2 usługi w zakresie

dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy lub budowy drogi o wartości minimum 50
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000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda wykonane nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 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

z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym

dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie

Wykonawcy.
5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował

1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do

projektowania w specjalności drogowej i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.2

i 5.1.2.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.3 SIWZ wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy

5.4.1 Wykonawca, który potega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia — wzór Załącznik nr 5 do

SIwZ.
5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp.
5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówięnia oraz Wykonawcy,

który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie

określonej w art. 22a ustawy Pip) warunek o którym mowa w pkt 5.1.2.3.1 SIWZ zostanie spełniony

wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany warunek.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw do wykluczenia.

Działając zgodnie z przepisami Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego Oferta została naiwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż

5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,

6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku

podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:
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61.1 Aktual.nego na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku
(ZałącznikNr 2do SIWZ). Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - określone przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
xy postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa
wpkt6.1.1 SIWZ.

6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w pkt 6.1.1 SJWZ skiada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia — XV zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zarnieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

6.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

6.2.1 Wykazu usług w którym Wykonawca wykaże że wykonał minimum 2 usługi w zakresie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy lub budowy drogi o wartości minimum 50
000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, wykonane nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 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
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest XV stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie
Wykonawcy.

6.2.2 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę posiadającą uprawienia do
sprawowania samodzielnych fbnkcji w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej i
należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na
podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach), skierowaną przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
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6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda:
6.3.1 Oświadczenia(”ZaięcznikNr2clo SJWZ),

6.3.2 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6.3.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakiócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej

w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 —22 i ust. 5 pkt I ustawy Pzp składa

dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.4.2 SIWZ.

6.3.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

zamiast dokumentu o których mowa w pkt 6.4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym „ ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości — wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.
6.3.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

w pkt 6.4.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania

tej osoby.
6.4 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości

i Technologii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993)

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność

z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w

postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

6.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.4.1 SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba

że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo „konieczne byłoby

unieważnienie postępowania.

6.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane).

Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia.
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami, zmiany treści SłWZ.

7.1 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony mogą przekazywać pisemnie, lub drogą
elektroniczną za wyjątkiem Oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych
w rozdziale 6 SIWZ - które muszą zostać złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
złożenia Oferty w Formie elektronicznej.

7.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
dta których nie została zastrzeżona forma pisemna można składać w formie elektronicznej na adres
e-mail: umig@lomianki.pl, lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092
Łomianki, ul. Warszawska 115.

7.3 Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania należy
przesiać na e-mail: umig@lomianki.pb lub przekazać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski
w Łomiankach; ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.

7.4 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert — pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

7.5 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach formalnych Aneta Witkowska I Tomasz Baran — Referat Zamówień Publicznych,
- w sprawach merytorycznych Agata Stefańska — Wydział Inwestycji i Remontów.

7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ
nie podlega udostępnieniu na stronie.

7.7 Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.
7.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest czas

na wprowadzenie zmian w Ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którym
przekazano SIWZ. Informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego,
jeżeli zmiana treści SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający
dokona również zmiany ogłoszenia.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN
(słownie: tysiąc złotych 00/100),

8.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
8.3 Wadium można wnieść w pieniądzu.

8.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachuiiek bankowy
Zamawiającego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach Nr 60 8009 0007 0000
0576 2001 0009.

8.3.2 BIC Banku - SWIFT code Banku: „POLUPLPR”.
8.3.3 W przypadku wadium składanego w pieniądzu skuteczne wniesienie następuje z chwilą

uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w SIWZ,
przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert.

8.4 Wadium wnoszone w innych formach (poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo — kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

9
RZP.271.12.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Armii Poznań w gminie Łomianki”



gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości — Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275) należy złożyć

w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71; pokój nr 11 —

(jednocześnie dołączając kopię do Oferty), lub wraz z Ofertą. Uwaga: wprzyyadku gdy Wykonawca

wraz z Oferta składa orginał dokumernu potwierdza/acego wniesienie wadium w innej formie niż w

pieniadzu dokument ten nie powinien być spietyna trwale z Oferta. Ww dokumentprosimy umieszczać

w ofercie w .,koszulce7z uwagi na wymóg art. 46 ust. J ustawy — zwrot wadium).

8.5 W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy

Zamawiający odrzuca Ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień

publicznych.
8.6 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zostało ono zwrócone

na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego.

8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

8.8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania

Oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.8.2 Wykonawca, którego Oferta była wybrana:

— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,
— nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było

wymagane),

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego srało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

8.9 Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium, które zostało

wniesione w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Termin związania Ofertą.

9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez okres 30 dni.

9.2 Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą,

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą

o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty odpowiednio:

10.1.1 Wypełniony Formularz Oferty sporządzany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik

nr I do SIWZ.

10.1.2 Oświadczenie / Oświadczenia (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie)

o którym mowa w pkt 6.1.1 z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 8WZ.
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10.1.3 W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów - zobowiązanie
tych podmiotów — Załącznik nr 5 do SIWZ — wzór.

:10.1.4 Ewentualne pełnomocnictwa.
10.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy na
zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie Oferty.

10.3 W przypadku podpisania Oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
pizez osobę nie wymienioną xy dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do Oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo yi oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

10.4 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną Ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.

10.5 Treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.6 Zaleca się, aby każda zapisana strona Oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,

a cała Oferta wraz z załącznikami byŁa w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany
(również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą Ofertę.

10.7 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp Oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.8 Zamaw-iający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów Oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich
odtajnieniem. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
należy podać również w Formularzu Oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego znaiduiacei siew Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115. 05-092 Łomianki pok.l.

11.2 Termin składania ofert uplywa dnia 08.04.2020 r. o godz. 10.00.
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego przy

uL Warszawskiej 71 — pok. nr 11.
11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,

gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy
oznakować w niżej podany sposób:

• nazwa i adres Wykonawcy;
• zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem.,,nazwa

postępowania”

• nie otwieraća”o dnia 08.04.2020r. do godz. 1O:45”
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1 L6 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie BlP Łomianki zamówienia publiczne

informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zaniierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli Oferty w terminie,

-ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w Ofertach.
1.9 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie zgodnie z zapisem art.84 ust 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych.
I Ł10 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez

siebie Ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu

zmian lub wycofaniu Oferty przed upływem terminu składania ofert.

11.11 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Oferty musi być oznaczone jak

określa punkt 11.5 n[niejszej SWIZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie.

11.12 Wykonawca nie może wprowadzić jakichkotwiek zmian w treści złożonej Oferty po upływie terminu

składania ofert.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1 Cena Oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.2 Wykonawca określi wartość Oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych

do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, oraz

ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać

zamówienia.
12.3 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być

konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się

możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
12,4 Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, lub wynikającymi z odrębnych

przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących

wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
12.5 Obowiązek wykazania, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty.

1.1 Za Ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów

w poniższych kryteriach;

1) Cena Oferty — 60%
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 40%

Ilość punktów w kryterium cena- C 60%

C= Cn”Cb x 100 x 60%
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gdzie:
C — ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn — oferowana najniższa cena Oferty
Ch — oferowana cena w badanej ofercie
100— wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ilość punktów w kryterium termin wykonania zamówienia — T 40%
Wykonawca może zaoferować termin wykonania przedmiotu zamówienia 120 dni lub 150 dni lub 180 dni
liczonych od daty zawarcia umowy.

Zaoferowanie terminu wykonania zamówienia 120 dni liczonych od daty zawarcia umowy 20 pkt
Zaoferowanie terminu wykonania zamówienia 150 dni liczonych od daty zawarcia umowy — 10 pkt
Zaoferowanie terminu wykonania zamówienia 180 dni liczonych od daty zawarcia umowy — O pkt

Ilość punktów przyznanych ofercie= C ± T

1.2 Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta, która uzyska największą ilość punktów
w kryteriach określonych powyżej.

1.3 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt itak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.
1.4 Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14. Informacje o formalnościach, jakie powhmy zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze Oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w
inny sposób.

14.1.1 Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym powyżej,
w przypadku gdy:
14.1.1.1 wprowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna Oferta,
14.1.1.2 w prowadzonym postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na

czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwolawcze.

14.2 Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:

— w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem”) umowy\yspótpyąĘy lub umowy konęmjurn — określającą w szczególności zasady
odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia - najpóźniej
w dniu zawarcia urnawy,

— zgodnie z zapisem we wzorze umowy Oświadczenia o podzielonej płatności,
— wanjnkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy będzie dostarczenie

Zamawiającemu kopii uprawnień oraz przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia - najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania urnowy Zamawiający ustala na poziomie 10 %

wartości ceny Oferty brutto.

15.2 Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

urnowy.
15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia

urnowy.
15.4 Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku niżej

wymienionych formach:

15.4.1 pieniądzu,
15.4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

15.4.3 gwarancjach bankowych,

15.4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

15.4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustaw-y

z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.5 Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach

określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5.5.1 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego

w Mazowieckim Batiku Spółdzielczym w Łomiankach Nr 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009.

15.5.2 BIC Banku- SWIFT code Banku: FOLUPLPR”.

15.5_3 W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż pieniądz Zamawiający

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

15.6 Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota, stanowiąca 30% kwoty

zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie

zwrócona nie później niż \V 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16. Wzór umowy, infonnacje dotyczące umowy.

16.1 Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest Wzór umowy stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

16.2 Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z Zamawiającym

na warunkach określonych we wzorze umowy.

16.3 Zmiany do umowy mogą być wprowadzone zgodnie ze wzorem umowy, na podstawie przepisów

określonych w art. 144 ustawy Pzp.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego.

17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak

dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp.
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17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuję również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18. Pozostałe informacje dotyczące postępowaiiia.

18.1 Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

18.2 Sposób uzyskania SFWZ- Na stronie internetowej: JQrnianki.I, (BlP), na wniosek w siedzibie
Urzędu Miejskiego Łomianki, ul. Warszawska 115, pok. nr I., email umig@lomianki.pl.

18.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania i którego Oferta
nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych
W SIWZ.

18.4 O wyborze Oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy, uzasadnienie jej wyboru,
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy zlożyti Oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację (Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej
Zamawiającego) oraz zawiadomi o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, któnrch
Oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia Oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89
ust. 4 I 5 ustawy Pzp braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności
lub funkcjonalności - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.5 Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. Klauzula informacyjna z Art. 13 RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach jest Burmistrz Łomianek.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych oraz Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych
możliwy poprzez adres e-mail: iodpoczta.lomianki.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. I lit:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub

innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania reahzowanego w interesie publicznym lub w

ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi;
O przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

reatizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
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nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,

której dane dotyczą. wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której

dane dotyczą, jest dzieckiem.

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Państwa dane

osobowe mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym prawidłowe zarządzanie Urzędem oraz

pozwalające na realizację zadań ustawowych. Dane powierzane i przechowywane 5ą na podstawie i

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane

będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, xy którym powstał obowiązek podatkowy.

Ponadto PanafPani dane przechowywane będą na czas wskazany w przepisach prawa, instrukcji

kancelaryjnej, na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi

wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody — do momentu

cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była

wydana zgoda jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.
6. W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest obowiązkowe ze

względu na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które podawane są dobrowolnie, ich

przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie

brakiem możliwości zajęcia się Państwa sprawą.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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Załącznik nr 1 do SIWZ RZP.271.12.2020

Formularz oferty

(pieczęć firmowa)

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Forma organizacyjno prawna

NIP REGON

e-mail nr telefonu

Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
05 — 092 Łomianki

1. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Armii Poznań w gminie Łomianki”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Armii Poznań” — zad. 2015/10.

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz
w załącznikach za cenę:

netto zł

słownie zł

podatek VAT % tj: zł

słownie zł

Cena oferty brutto zł

słowniern zł

2. ZOBOWI4ZUJĘ się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie dni liczonych od daty
zawarcia umowy.

„ Wykonawca może zaoferować termin wykonania przedmiotu zamówienia: 120 dni liczonych od daty
zawarcia umowy lub 150 dni liczonych od daty zawarcia umowy lub 180 dni liczonych od daty zawarcia
umowy.
Oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zaoferowanie
terminów wykonania innych niż wskazane powyżej lub nie zaoferowanie żadnego spowoduje odrzucenie
oferty ze względu na jej niezgodność z SIWZ — art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
3. OŚWqADCZAPyIY, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się na należyte

wykonanie przedmiotu umowy.
4. Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcy/om:





(wpisać zakres powierzony podwykonawcom)

Nazwy/adresy podwykonawcy/ów.
5. OśWIADCZAMY, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności wskazane przez Zamawiającego

w Opisie przedmiotu Zamówienia będą świadczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 rok Kodeks pracy. Na wezwanie

Zamawiającego zobowiązuje się do przedstawienia stosownych oświadczeń/dokumentów w tym
zakresie.

6. OŚWIADCzAMY, że przedmiot zamówienia wykonamy bez zastosowania materiałów równoważnych /
przy zastosowaniu materiałów równoważnych * (wprz)qndku zastosowania materiałów równoważnych
naJeży wskazać w Formularzu Oferty w stosunku do któiych materiałów z Opisu przedmiotu
zamówienia zostały zastosowane)

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy [1 mikro lub małym lub średnim przedsiębiorcą.”)
8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
9. oŚwr[ADCzAMY, że 2apoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy

się za związanych określonymi xy niej zasadami postępowania.
10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania

ofert.
11. WADIUM w formie w wysokości

PLN zostało wniesione w dniu
12. ZWROT WADIUM: wadium wpłacone przelewem prosimy przekazać na konto:

/zwrócić na adres
13. Wyrażamy / nie wyrażamy zgody na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.***

14. OŚWIADCZAMY, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy
się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy:
— w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum — określającą w szczególności zasady
odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia najpóźniej
w dniu zawarcia umowy-dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

— warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu kopii uprawnień oraz przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
osoby/osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia w Wykaz osób - najpóźniej w dniu
zawarcia umowy,

— Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy złoży Oświadczenie o podzielonej płatności.
15. Zastrzegam I nie zastrzegam*** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp

w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym
uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujace informacje, stanowiace tajemnicp
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Mikroprzedsiębioi”stwo: pr:edsźębiorstwo, które zatrzsdniu mniej niż 10 osób i którego roc”ny obrót lub roczna suma bilansowa nie
pr:ekracza 2 milionów EUR.
Ma/e ;n:edsiębiorshyo: przedsięhio;”stso, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub „oczna suma bilansowa nie
pi”zekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są niikroprzedsiębiorstirami ans nia/y,ni przedsięhsosslsyanii i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i któ”ych roczny obrót nie pr:ekrac:a 50 milionów EUR lub roczna siana bilansowa nie pizekrac:a 43 milionów EUR.
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16. Informacja przewidziana w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2:: wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.tt

17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres”

18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:

dnia

(podpis osób uprawnionych do skiadania

oświadczeń woli w imieniu T+ykona wej”)

/ niepotrzebne skreśtić
U / odpowiednie zaznaczyć

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie ° cchrooie danych) (Dz. Urz. UE Ł 19 z 04.05.2016, str. 1),

W rzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednie jego dotyczących lub zachodzi wyiączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do ali. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 R000 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreMenie).
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Załącznik nr 2 do SIWZ RZP.271.12.2020 WZÓR

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O MEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

skiadane na podstawie art. 25a ust. Usta iy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych „t.j Dz. U z2019r., 1843.), zwaną dalej -ustawę Pzp.

Zamawiający
GMINA ŁOMIANKI
ul. Warszawska 115,
05— 092 Łomianki

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę iii. Armii Poznań w gminie
Łomianki” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Armii Poznań” — zad. 2015/10.

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności odpodmiotu: NIP/PESEL,
KRSICEJD0,)
yĘpyęzentowany przez:

(imię, nazwisko, stano wisko,”podsta wa reprezen tac;V

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby ww. przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego przez Gminę Łomianki reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę

Żebrowską-Piotrak oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykuczcniu z ww. postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczani, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na
podstawie art ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj: (podać pełną nazwę/firmę, adres)
a także w zależności od podmiotu: NIPJ”PESEL, KRSYCEiDG) nie podega/ją wykluczeniu na





podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z ww.
postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWL4DCZENJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcąlami:

(podaćpełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEJDG), nie

pod”egaJą wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp z ww. postępowania o udzielenie zamówienia.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na podstawie art. 25

ust. I ustawy Pzp

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego przez Gminę Łomianki reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek Małgorzatę
Żebrowską-Piotrak oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach
zamówienia.

INFORMAQA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

6. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym

postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz

Specyfikacji Istotnych Warunkach zamówienia polegam na zasobach następującego/ych

podmiotuJów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

w

następującym zakresie:

(wskazać

podmiot

i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Na potwierdzenie poyższego składam zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

dnia

(podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)





Wzór Załącznik nr 5 do SIWZ RZP.271.12.2020

(pieczęć wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Opracowanie dokmnentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę iii. Annii Poznaji w gminie Łomianki” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „,Przebudowa ul. Armii Poznań” — zad. 2015/10.

na potrzeby wykonana zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) będąc

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(Jmi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „ odda Wykonawcy:

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji Xv trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby

(zakres udostępnianych zasobów)

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3:

(miejsce] data złożenia oświadczenia,) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli wirnieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
• 2dołności techniczne lub zawodowe
• zdolności finansowe lub ekonomiczne

2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

3. np. umowa cywilno-prawna, umowa współpracy.





Załącznik nr .... 3
.. Do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

NrRZP. 271. U 2020

[przedmiot zamówienia]
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na „Opracowaniu dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi 111. Armii Poznań w gminie Łomianki”
w ramach zadania inwestycyjnego n. „Przebudowa ul. Armii Poznań” — zad. 2015/10.
na odcinku o długości ok. 150Dm.

2. W ramach prac projektowych należy opracować projekt budowlany, w przypadku
konieczności uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych stosowne
dokumenty do wniosku o udzielenie odstępstwa wraz z jego pozyskaniem, materialy
do decyzji ZRID, projekt wykonawczy i inne opracowania, dokumentacje, pozwolenia,
decyzje wymagane w procesie projektowym do uzyskania decyzji ZRID oraz po decyzji ZRID.

3. W zakres dokumentacji wchodzą w szczególności:
a,) projekt chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia drogi id AmiiPoznań,

b) projekt stałej organizacji mchu ul. Armii Poznań,
c) zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego. w tym także przebudowa lub

remont istniejących już elementów odwodnienia.
d) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego a także

niezbędnejprzebudowy systemu wodnego,
ej opracowanie branżowe polegające na przebudowie kolizji z układem drogowym,
tj projektowany chodnik dowiązać do rzędnych istniejących bram wjazdowych i niwelety

na wierzchniprzyległych jezdni oraz nawierzchni drogi ul. Armii Poznań.
g) analiza powiązań drogi z innymi drogamipublicznym,
h) uzgodnić rozwiązania projektowe z Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie

Mazowieckim w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową itL Rolniczą.
4) niezbędne obliczenia,
j) wykonanie niezbędnych uzupełniających badań ipomiarów,
k) oświetlenie projektowanej drogi należy wykonać w technologii LED,
1) w terminie jednego miesiąca od daty podpisania zamówienia przedstawić projekt

koncepcyjny do akceptacji. Zamawiający w ciągu 14 dni zaopiniuje przedstawione
rozwiązanie,

m) uzyskanie niezbędnego uzgodnienia (jeśli będzie taka potrzeba również
z właścicielami działek), w tym uzgodnień branżowych na trasie projektowanego
chodnika drogi uL Armii Poznań wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie
z obowiązującymiprzepisami,

n) na życzenie Zamawiającego dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 2
lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia,

o) materiały do Decyzji ZRJD wraz ze złożeniem wniosku w imieniu Zamawiającego
i uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej

4. Zakres dokumentacji obejmuje:
a) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
b) mapę do celówprojektowych z zaznaczonymi granicami działek,
ej mapę z dokonanymi podziałami działek wraz z ich powierzchnią oraz z zestawieniem

właścicieligmnrów objętych projektem,
d) badania geologiczne wprzypadku zmiany geometrii drogL
ej projekt budowlany - 4 egz. wraz z wersją elektroniczną,
tj projekt wykonawczy - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,
g) projekt gospodarki zieleni uzgodniony przez woś wraz z wykazem drzew

przewidzianych do wycinki oraz ewentualnego planu nasadzeń zastępczych
w uzgodnieniu z Zamawiającym - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,

h) przygotowanie materiałów i uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o zgodę
na realizację in westycji





i) projekt stałej organizacji mchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami 3 egz. wraz z wersję
elektroniczną,

j) przedmiar robót - 2 egz. wraz z wersję elektroniczną,
k) kosztorys inwestorski -2 egz. wraz z wersję elektroniczną.
1) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz. wraz z wersję elektroniczną,
m) informację BIOZ-3 egz,
n) uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, właścicielami sieci
q,) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnopra wnego - 2 egz. wraz

z wersję elektroniczną,
p) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji

drogowej

UWAGA! Itość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością które Wykonawca musi
przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych
uzgodnień.

5, Zastosowane w dokumentacji rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne muszą
być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii
Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego opisu zastosowanych
w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i urządzeń projektowanych rozwiązań
Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne
ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów. Niedopuszczalne jest posługiwanie się
znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp.,

6. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania
jej u Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od daty otrzymania do udzietania
odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas
ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie opracowanej przez
niego dokumentacji projektowej.

8. Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie,
że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie
przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

[zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:

a) wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,
b) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
c,) obowiązującymi przepisami w szczególnościprawem budowlanym,
d) obowiązującymi normamL

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac w formie pisemnej
na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

3. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni kalendarzowych od
momentu przekazania przez Wykonawcę.

4. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę pisemnego złożenia przez
Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego poświadczony
podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 7 dni od daty złożenia.

5. Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części
dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak
należytej współpracy Zamawiającego.
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6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w wykonanej dokumentacji,
wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie
na dokumentacji niezbędne poprawki.

[termin realizacji]
Wg kryterium oceny ofert: ilość dni zgodnie z ofertą: 120 dni, 150 dni, 180 dni.

[warunki plamości]
1. Wynagrodzenie nie ulega zmianie wciągu realizacji zamówienia.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę

po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie protokołu
podpisanego przez obie Strony.

3. Na fakturze należy podać należność netto i brutto przedmiotu zamówienia.
4. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna terminie 21 dni od daty

jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115,

05-092 Łomianki, NIP 118-17-68-394.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie objęte fakturą zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej

Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek

spółdzielczej kasie oszczędnościowo — kredytowej Wykonawcy wskazany w fakturze,
w ramach którego został I zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony
do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną
kwotą podatku.

[kary umowne]
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 96
wynagrodzenia brutto.

2. W przypadku nieterminowego realizowania prac, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2 96 wynagrodzenia brutto,

3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji
technicznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 96
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego przez Strony
na usunięcie wad.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 KC), jeżeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

[prawa autorskie]
Wykonawca na mocy umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych
oraz własność kompletnej dokumentacji projektowej, w tym również prawo wykonywania
zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę w szczególności na:

a) dokonywanie w dokumentacji zmian wynikających z potrzeby zmian rozwiązań
projektowych, zastosowania materialów, ograniczania wydatków; zmiany obowiązujących
przepisów etc,

b) utrwalanie dokumentacji wpostaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),
c) udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzom nad

wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tej dokumentacjt
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[postanowienia końcowe]
I. W sprawach nie uregubwanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny,

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

NACZELNI7
Ó Wydział nwot I

K:Ly )/fflf Cyr

Wykaz usług na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które
Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę:

Usługi wymagające zatrudnienia osób na podstawieLp Czynności:
umowy o pracę

1 usługi projektowe poszczególnych branż nie wymaga się

2 usługi geodezyjne i geologiczne nie wymaga się

NACZELN
yyydział Li

Inspektor,:
W „dziale In
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Załącznik rw Do SIWz

NrRZP, 271. 42
„ 202° WZÓR

UMOWA NR RZP.272. . . .2020

zawarta w dniu .... 2020 roku w Łomiankach pomiędzy Gminą Łomianki z siedzibą

w Łomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowaną przez Małgorzatę Żebrowską - Piotrak -

Burmistrza Łomianek, zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP 1 18-17-68-394

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

z

siedzibą w

przy ulicy wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonor Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego po numerem KRS” zwaną w treści umowy „Myykonawcą,

NIP reprezentowanym przez”

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko) działającym pod

firmą

z siedzibą w przy ulicy

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej

Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP regon

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym RZP.271 .. .2020 w trybie art. 39 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Prawo zamówień

publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

[przedmiot zamówienia]
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na „Opracowaniu dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Armii Poznań w gminie Łomianki” w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Armii Poznań” — zad. 2015/10.

2. Zakres dokumentacji obejmuje:
1) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
2) mapę do celów projektowych z zaznaczonymi granicami działek,
3) mapę z dokonanymi podziałami działek wraz z ich powierzchnią oraz z zestawieniem

właścicieli gruntów objętych projektem,
4) badania geologiczne,
5) projekt budowlany - 4 egz. wraz z wersją elektroniczną,
6) projekt wykonawczy - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,
7) projekt gospodarki zieleni uzgodniony przez WOŚ wraz z wykazem drzew

przewidzianych do wycinki oraz ewentualnego planu nasadzeń zastępczych
w uzgodnieniu z Zamawiającym - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,

8) przygotowanie materiałów i uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o zgodę
na realizację inwestycji,
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9) projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 3 egz. wraz z wersją
elektroniczną,

10) przedmiar robót - 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,
11) kosztorys inwestorski-2 egz. wraz z wersją elektroniczną,
12) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,
13) informację BIOZ-3 egz,
14) uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, właścicielami sieci,
15) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - 2 egz. wraz

z wersją elektroniczną,
16) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji

drogowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej

dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz z płytą CD zawierającą wersję
elektroniczną w standardzie WCAG.2.1 (pliki do 50MB).

4. Dokumentacja projektowa ma być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć. Dokumentacja będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia
do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu
o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu
robót budowlanych, dla inwestycji określonej w 1 ust. 1 niniejszej umowy.

[zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze;

1) wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,
2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
3) obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym,
4) obowiązującymi normami.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru przedmiot umowy w siedzibie
Zamawiającego.

3. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od
momentu przekazania przez Wykonawcę.

4. Wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiającego w przedmiocie umowy lub w jego części
Wykonawca zobowiązany jest poprawić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
ich zgłoszenia.

5. W przypadku, gdy złożony ponownie przedmiot umowy będzie zawierał wady, procedura
określona w ust. 1 — 3 niniejszego paragrafu będzie odpowiednio stosowana do kolejnych
weryfikacji.

6. Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części
dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak
należytej współpracy Zamawiającego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w wykonanej dokumentacji,
wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie
na dokumentacji niezbędne poprawki.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy w taki sposób aby uzyskana decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej umożliwiła Zamawiającemu przystąpienie do etapu realizacji
zadania.

9. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
przepisów (ustaw, rozporządzeń, itp.) i wymagań Zamawiającego.

10. Uczestniczenie w radach technicznych, posiedzeniach i spotkaniach na żądanie
Zamawiającego.
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11. Sporządzania protokołu z Rad Technicznych i innych spotkań z udziałem Wykonawcy oraz
przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu (Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
treści protokołów z uczestnikami oraz Zamawiającym).

12. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 1 wizji lokatnej w trakcie
przygotowywania materiałów do wniosku o uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach
Środowiskowych. Przez wizję lokalną w trakcie przygotowywania materialów do wniosku
o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach rozumie się: oględziny terenu dla
stwierdzenia stanu faktycznego potwierdzone dokumentacją zdjęciową, przeprowadzone na
całej długości odcinka dla wszystkich wariantów, niezależne od działań prowadzonych
w ramach inwentaryzacji przyrodniczej.

13. Brać udział, na każdym Etapie Umowy, w spotkaniach informacyjnych ze społeczeństwem
tub konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy
w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego.

[termin realizacji]
1. Termin rozpoczęcia umowy strony ustalają na dzień jej zawarcia.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia . .

.

[wynagrodzenie]
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z załączoną Ofertą, strony ustalają

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie bnttto- zł (słownie:

zł), podatek VAT %

w kwocie (słownie )„ netto zł (słownie:

zł) zgodnie z Formularzem oferty

stanowiącym Załącznik nr 1.

[warunki płatności]
1. yyTynagrodzenie nie ulega zmianie wciągu realizacji zamówienia.
2. Wynagrodzenie o którym, mowa w 4 płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie
protokołu podpisanego przez obie strony.

3. Na fakturze należy podać należność netto i brutto przedmiotu zamówienia.
4. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna terminie 14 dni od daty jej

otrzymania przez Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-

092 Łomianki, NIP 118-17-68-394.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie objęte fakturą, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu zostanie

zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. I 08a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ushig (tj. Dz. U. z 2018r.,
poz. 2174 ze zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie

I Zgodnie z formutarzem ofertowym.
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oszczędnościowo — kredytowej Wykonawcy wskazany w fakturze, w ramach którego
został / zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania
płatności kwot należności wynikających z faktur z „kazaną kwotą podatku.

[kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od urnowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód, spowodowanych niewłaściwym
wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, lub - w razie nie wywiązania
się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia kosztów w przypadku naprawienia tych szkód
przez Zamawiającego.

3. W przypadku nieterminowego realizowania prac, będących przedmiotem umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w 4 umowy, za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w 4 umowy każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego przez Strony
na usunięcie wad.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 KC), jeżełi poniesiona szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

[osoba do kontaktu]
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą wyznacza się
2. Ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym wyznacza się

[prawa autorskie]
Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw
majątkowych oraz własność kompletnej dokumentacji projektowej, w tym również prawo
wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę w szczególności na:

1) dokonywanie w dokumentacji zmian wynikających z potrzeby zmian rozwiązań
projektowych, zastosowania materiałów, ograniczania wydatków, zmiany obowiązujących
przepisów etc,

2) utrwalanie dokumentacji xy postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R), zwielokrotnianie
dokumentacji,

3) udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac reałizowanych na podstawie tego projektu.
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[postanowienia końcowe]
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy sporne wynikle z tytufu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.
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