Urz d Miejski w Kowarach
58-530 Kowary
ul. 1-go Maja 1a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE:

ogłasza post powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o warto ci szacunkowej nieprzekraczaj cej wyra onej w złotych równowarto ci kwoty 60 000
Euro, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.
U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami) na realizacj zadania p.n.:

„Opracowanie ewidencji gminnych obiektów mostowych na terenie miasta Kowary wraz z
przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego"

Sporz dziła:
mgr in . Małgorzata Jakubowska

Kowary, 18 stycznia 2007 roku
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie:
„Opracowanie ewidencji gminnych obiektów mostowych na terenie miasta Kowary wraz z
przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego"

A. INFORMACJE WST PNE:
1. Zamawiaj cy:
URZ D MIEJSKI W KOWARACH
58-530 KOWARY
UL. 1-GO MAJA 1A
tel. (075) 75 39 222, fax (075) 7 613 173
http://www.kowary.pl/
REGON : 000526653
NIP: 611-00-04-982
2. Prowadz cy post powanie i korespondencj :
URZ D MIEJSKI W KOWARACH
58-530 KOWARY
UL. 1-GO MAJA 1A
tel.(075) 64 39 225, fax (075) 7 613 173
e-mail: wim@kowary.pl
3. Numer post powania:
Post powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WIM –
341/2/07 Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiaj cym powinni powoływa si na ten
znak.
4. Tryb post powania:
Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad okre lonych ustaw Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r., (Dz. U. 2004.19.177 z pó n. zm.).
5. Informacje uzupełniaj ce:
a. Zamawiaj cy przygotowuje i przeprowadza post powanie o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniaj cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców,
b. czynno ci zwi zane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem post powania
o udzielenie zamówienia wykonuj osoby zapewniaj ce bezstronno i obiektywizm,
c. zamówienia udziela si wył cznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy,
d. post powanie o udzielenie zamówienia jest jawne,
e. Zamawiaj cy mo e ograniczy dost p do informacji zwi zanych z post powaniem
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach okre lonych w ustawie. Nie ujawnia si
informacji stanowi cych tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli wykonawca, nie pó niej ni w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu, zastrzegł, e
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nie mog by one udost pniane. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4. ustawy,
f. ilekro w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest poj cie
„ustawa”, bez bli szego okre lenia o jak ustaw chodzi, dotyczy ono Ustawy Prawo
zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pó n. zm.),
6. Kontakt i dodatkowe informacje udziela Pani mgr in . Małgorzata Jakubowska – Kierownik
Ref. Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, e-mail: wim@kowary.pl, tel. (075)
6439225 fax. (75) 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 8 00 – 1500 w dni
robocze.
7. Do czynno ci podejmowanych przez zamawiaj cego i wykonawców w post powaniu
o udzielenie zamówienia stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.3), je eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej.
8. Wykonawca mo e zwróci si do zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiaj cy jest obowi zany niezwłocznie udzieli wyja nie ,
chyba e pro ba o wyja nienie tre ci specyfikacji wpłyn ła do zamawiaj cego na mniej ni 6
dni przed terminem składania ofert.
9. Tre
zapyta wraz z wyja nieniami zamawiaj cy przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikacj istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ródła zapytania,
a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
10. Zamawiaj cy nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyja nienia
w tpliwo ci.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e w ka dym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikowa tre specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonan w ten sposób modyfikacj zamawiaj cy przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia,
a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza tak e na tej
stronie.
12. Modyfikacja tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mo e dotyczy
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w post powaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
13. Zamawiaj cy przedłu a termin składania ofert, je eli w wyniku modyfikacji tre ci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezb dny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach.
14. O przedłu eniu terminu składania ofert zamawiaj cy niezwłocznie zawiadamia wszystkich
wykonawców, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, a je eli
specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza t informacj na tej
stronie.
15. Post powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami:
a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19,
poz. 177 z pó niejszymi zmianami),
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b. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz.
2104 z pó niejszymi zmianami),
c. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z pó niejszymi zmianami),
d. Ustawy z dnia 7 lipca 19994 Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U z 2003r nr 207
poz.2016 z pó niejszymi zmianami),
e. Ustawy z dnia 21 marca 1985r O drogach publicznych( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.,
nr 204 poz. 2086).
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ewidencji obiektów mostowych gminnych na
terenie miasta Kowary wraz z przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu
mostowego:
1.1.Opracowanie ewidencji mostów zarz dzanych przez Gmin Kowary zgodnie z wymogami
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom na podstawie rastrów map zasadniczych
oraz danych ewidencji gruntów.
1.2.Pozyskanie informacji o obiektach mostowych na podstawie danych graficznych ewidencji
gruntów, faktycznego przebiegu na mapie zasadniczej i w terenie.
1.3.Przygotowanie wniosku o nadanie numeru JNI – uzyskanie numerów JNI.
1.4.Pozyskanie danych dotycz cych ksi ki obiektu mostowego z wył czeniem: danych o
wypadkach drogowych; danych o urz dzeniach obcych uzbrojenia podziemnego, których nie
mo na odczyta z map zasadniczych; danych o urz dzeniach obcych uzbrojenia naziemnego,
których nie mo na odczyta z map zasadniczych i nie mo liwych do pozyskania w terenie;
Tabeli nr 3 - Wykaz kart przegl dów; Tabeli nr 4 - Wykaz kart przegl dów szczegółowych;
Tabeli nr 6 - Wykaz protokołów katastrof.
1.5.Dostarczenie aplikacji do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego zgodne z
rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz.
582) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom, wymogi opisane w warunkach technicznych zamówienia. Aplikacja musi
umo liwi prowadzenie ksi ki mostu na 1 stanowisku umo liwiaj cym aktualizacj bazy
danych ksi ki drogi.
Opracowanie ewidencji dotyczy około 22 obiektów mostowych gminnych na terenie miasta
Kowary.
2. Szczegółowe warunki techniczne, jakim powinno odpowiada oprogramowanie do
prowadzenia ksi ki mostu:
1. Oprogramowanie musi by zgodne z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
16.02.2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz. 582) w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
2. Przechowywa geometri zdarze zgodnie z ich stanem faktycznym w terenie.
3. Posiada moduł kontroli poprawno ci bazy danych zdarze .
3. Numer słownika CPV:72319000-4
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C. TERMINY:
1. Odpowiedzi na pytania dotycz ce tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
udzielane b d niezwłocznie, chyba e pro ba o wyja nienie wpłynie do Zamawiaj cego na
mniej ni 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Oferty nale y składa do dnia 30/01/2007 r. do godziny 09 50 w siedzibie prowadz cego
post powanie – Urz d Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, pok. Nr 12
(sekretariat).
3. Publiczne otwarcie ofert odb dzie si w dniu 30/01/2007r. o godzinie 10 00 w siedzibie
Zamawiaj cego – Urz d Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, pok. Nr
13 (sala konferencyjna). Oferty, które wpłyn po przekroczeniu tego terminu zostan
zwrócone bez otwierania, czyli zostan uznane za niewa ne.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia okre lony został na: 15 grudnia 2007 r.
5. Wymagany termin zwi zania z ofert wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
6. Termin podpisania umowy zostanie okre lony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana
7. Opłata za Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia – bezpłatna.
D. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POST POWANIU:
1. Osoby wykonuj ce czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia podlegaj
wył czeniu, je eli:
a. ubiegaj si o udzielenie tego zamówienia,
b. pozostaj w zwi zku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub s
zwi zane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawc , jego zast pc
prawnym lub członkami organów zarz dzaj cych lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia,
c. przed upływem 3 lat od dnia wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawc lub były członkami organów
zarz dzaj cych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia,
d. pozostaj z wykonawc w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi
uzasadnione w tpliwo ci co do bezstronno ci tych osób,
e. zostały prawomocnie skazane za przest pstwo popełnione w zwi zku z post powaniem
o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowych.
2. Osoby wykonuj ce czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia składaj , pod
rygorem odpowiedzialno ci karnej za fałszywe zeznania, pisemne o wiadczenie o braku lub
istnieniu okoliczno ci, o których mowa w ust. 1.
3. Czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia podj te przez osob podlegaj c
wył czeniu po powzi ciu przez ni wiadomo ci o okoliczno ciach, o których mowa w ust. 1,
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powtarza si , z wyj tkiem otwarcia
niewpływaj cych na wynik post powania.

ofert

oraz

innych

czynno ci

faktycznych

4. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy:
a. posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
b. posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c. znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia,
e. zło yli wszystkie dokumenty, o wiadczenia oraz zał czniki do SIWZ wymienione w pkt.
F. O wiadczenia i lista wymaganych dokumentów, zgodne z Rozporz dzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e
da zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mog by składane.
4. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiaj cy dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, z zastrze eniem
e jeden podwykonawca nie mo e realizowa wi cej ni 35% zamówienia. Udział
podwykonawców realizuj cych powy ej 5% zamówienia nale y wykaza w zał czniku nr 4
do SIWZ.
7. Je eli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 4, została wybrana, zamawiaj cy mo e
da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj cej
współprac tych wykonawców.
8. Wykonawca musi by ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej przez cały okres
obowi zywania umowy.
9. Wykonawca lub konsorcjum musz si wykaza wykonanym w ci gu ostatnich pi ciu lat
minimum jednym zamówieniem o podobnym charakterze i kosztach. Za podobny charakter
Zamawiaj cy uzna wył cznie realizacj remontu nawierzchni ulicy wraz z odwodnieniem i
o wietleniem.
10. Wykonawca musi posiada
specjalno ci drogowej.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

E. O WIADCZENIA I LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1. Zamawiaj cy da dokumentów wyszczególnionych w poni szej tabeli na podstawie
Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mog by składane:
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Lp.

Nazwa dokumentu

1.

Aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo
aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
działalno ci gospodarczej, je eli odr bne
przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalno ci
gospodarczej, wystawionego nie wcze niej ni
6 miesi cy przed upływem terminu składania
ofert

2.

Formularz oferty

3.

4.

5.
6.

Akceptacja zał czonego wzoru umowy –
poprzez jej wst pne podpisanie na ostatniej
stronie w miejscu wyznaczonym dla
„Wykonawcy”
Ka dy Wykonawca zgodnie z ustaw Prawo
zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r., Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pó n. zm.) przyst puj cy do post powania ma
zło y o wiadczenia
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat usług, a je eli okres prowadzenia
działalno ci jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci
robotom stanowi cym przedmiot zamówienia
Wykaz podwykonawców

Forma zło enia
dokumentu w ofercie
przetargowej

Zobowi zani do zło enia
dokumentu lub
o wiadczenia

Kserokopia potwierdzona
za zgodno z oryginałem

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

Zał cznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum

Zał cznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum

Zał cznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum,
Członek konsorcjum

Zał cznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum i Członek
konsorcjum ł cznie

Zał cznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca,
Lider konsorcjum

Niezło enie któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub niespełnienie okre lonych w
SIWZ warunków i wymaga spowoduje odrzucenie oferty w post powaniu.
F. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena podana w ofercie b dzie wynagrodzeniem ryczałtowym i powinna zawiera wszystkie
koszty zwi zane z wykonaniem przedmiotu zamówienia /pozyskanie danych drogowych, map
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oprogramowania przekazanego
Zamawiaj cemu, itp./ Podana cena jest obowi zuj ca w całym okresie wa no ci umowy.
2. Cena dotycz ca przedmiotu zamówienia jest cen ryczałtow obejmuj c realizacj zadania i
nie podlega zmianie.
3. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
realizacji zadania.

realizacji zamówienia uzupełniaj cego w trakcie

G. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Informacje ogólne:
a. post powanie o udzielenie zamówienia, prowadzi si z zachowaniem formy pisemnej,
b. post powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si w j zyku polskim.
2. Wykonawca mo e zło y jedn ofert . Ofert składa si , pod rygorem niewa no ci, w formie
pisemnej.
3. Tre

oferty musi odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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4. Wykonawca mo e, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa ofert .
5. Ofert zło on po terminie zwraca si bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
6. Wykonawca jest zwi zany ofert do upływu terminu okre lonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jednak nie dłu ej ni 30 dni.
7. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu zwi zania ofert
zamawiaj cy mo e tylko raz zwróci si do wykonawców o wyra enie zgody na
przedłu enie tego terminu o oznaczony okres, nie dłu szy jednak ni 60 dni.
8. Odmowa wyra enia zgody, o której mowa w ust. 7, nie powoduje utraty wadium.
9. Z zawarto ci ofert nie mo na zapozna si przed upływem terminu otwarcia ofert.
10. Otwarcie ofert jest jawne i nast puje bezpo rednio po upływie terminu do ich składania,
z tym e dzie , w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
11. Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy podaje kwot , jak zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zamówienia.
12. Podczas otwarcia ofert podaje si nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak e
informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatno ci zawartych w ofertach.
13. Informacje, o których mowa w ust. 11 i 12, przekazuje si niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14. Zmiany i wycofanie oferty:
a. Wykonawca mo e, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa
ofert , pod warunkiem, e uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagaj zachowania formy pisemnej,
b. zmiany dotycz ce tre ci oferty powinny by przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta nale y opatrzy napisem ZMIANA,
c. powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to
powiadomienie nale y opatrzy napisem WYCOFANIE,
d. ofert zło on po terminie zwraca si bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.
2. Wymagania i zalecenia ogólne:
a. Wykonawca zobowi zany jest zamie ci ofert w dwóch kopertach (wymaga si , by
oferta była dostarczona w opakowaniu uniemo liwiaj cym odczytanie jego zawarto ci
bez uszkodzenia tego opakowania); koperta zewn trzna b dzie zaadresowana na
Zamawiaj cego oraz prowadz cego post powanie i korespondencj Urz d Miejski w
Kowarach 58-530 Kowary ul. 1 Maja 1a z adnotacj „Opracowanie ewidencji
gminnych obiektów mostowych na terenie miasta Kowary wraz z przekazaniem
oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego"
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b. Poza oznaczeniami podanymi powy ej koperta nie mo e mie innych oznacze
identyfikuj cych składaj cego ofert ; koperta wewn trzna dodatkowo opisana b dzie
adresem zwrotnym Wykonawcy,
c. Oferta powinna by przygotowana z uwzgl dnieniem poni szych zasad:
ofert nale y sporz dzi w j zyku polskim pod rygorem niewa no ci,
wymaga si , by oferta była podpisana przez osob lub osoby uprawnione do zaci gania
zobowi za , a wszystkie strony oferty parafowane i ponumerowane,
wymaga si , aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone paraf osoby podpisuj cej ofert .
H. UNIEWA NIENIE POST POWANIA:
1. Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia, je eli:
a. nie zło ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wpłyn ł aden wniosek
o dopuszczenie do udziału w post powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego
wykluczeniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot , któr zamawiaj cy mo e przeznaczy
na sfinansowanie zamówienia,
c. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały zło one oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
d. wyst piła istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub
wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na było wcze niej
przewidzie ,
e. post powanie obarczone jest wad uniemo liwiaj c zawarcie wa nej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy zawiadamia
równocze nie wszystkich wykonawców, którzy:
a. ubiegali si o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia post powania przed
upływem terminu składania ofert,
b. zło yli oferty – w przypadku uniewa nienia post powania po upływie terminu składania
ofert – podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia z przyczyn le cych po
stronie zamawiaj cego, wykonawcom, którzy zło yli oferty niepodlegaj ce odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post powaniu,
w szczególno ci kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy na
wniosek wykonawcy, który ubiegał si o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszcz ciu
kolejnego post powania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamówienia.
I. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT:
1. Opisu sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nast puj ce kryteria:
Kryterium 1: Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
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cena oferty najta szej x 100 punktów
Cb =

cena oferty badanej

100 %

Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
okre lonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała
najwy sz liczb punktów.
Przetarg wygrywa Oferent, którego oferta uzyska najwi ksz liczb punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zawiadamia wykonawców,
którzy zło yli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ) i adres wykonawcy, którego
ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 2, równie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dost pnym w swojej siedzibie.
J. KORESPONDENCJA I ZAWARCIE UMOWY:
1. W post powaniach o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj , zgodnie z wyborem zamawiaj cego,
pisemnie, faksem lub drog elektroniczn .
2. Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drog elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiaj cy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pó niej jednak ni przed
upływem terminu zwi zania ofert .
4. Je eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodz przesłanki, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy.
5. Do umów w sprawach zamówie publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje si
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, je eli przepisy ustawy nie
stanowi inaczej.
6. Umowa wymaga, pod rygorem niewa no ci, zachowania formy pisemnej.
7. Umowy s jawne i podlegaj udost pnianiu na zasadach okre lonych w przepisach o dost pie
do informacji publicznej.
8. Zakres wiadczenia wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem
zawartym w ofercie.
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9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia
wiadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczno ci, których nie mo na było
przewidzie w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te s korzystne dla
zamawiaj cego, a wykonawca wyrazi na ni zgod . Zmiany sposobu spełnienia wiadczenia
nie mog dotyczy zobowi za wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku
post powania.
10. Umowa jest niewa na w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, ponosz solidarn odpowiedzialno
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

za

12. Umow zawiera si na czas oznaczony.
13. Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba e konieczno wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno ci, których nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te s korzystne dla zamawiaj cego.
14. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 13 jest niewa na.
15. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y
w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy,
zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych
okoliczno ciach.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, wykonawca mo e
nale nego z tytułu wykonania cz ci umowy.

da wył cznie wynagrodzenia

17. Zamawiaj cy
da od wykonawcy zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie słu y pokryciu roszcze z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania
umowy. Je eli wykonawca jest jednocze nie gwarantem, zabezpieczenie słu y tak e pokryciu
roszcze z tytułu gwarancji jako ci.
18. Zabezpieczenie mo e by wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nast puj cych formach:
a. pieni dzu,
b. por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
19. Za zgod zamawiaj cego zabezpieczenie mo e by wnoszone równie :
a. w wekslach z por czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej,
b. przez ustanowienie zastawu na papierach warto ciowych emitowanych przez Skarb
Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego,
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c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre lonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
20. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy
PKO BP S.A. O/Kowary
08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 z adnotacj :
„Opracowanie ewidencji gminnych obiektów mostowych na terenie miasta Kowary
wraz z przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego"
21. W trakcie realizacji umowy wykonawca mo e dokona zmiany formy zabezpieczenia na
jedn lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Za zgod zamawiaj cego
wykonawca mo e dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedn lub kilka form, o których
mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ci gło ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko ci.
22. Zabezpieczenie ustala si w wysoko ci 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
K. PROTEST:
1. Wobec tre ci ogłoszenia o zamówieniu, czynno ci podj tych przez zamawiaj cego w toku
post powania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiaj cego czynno ci, do której jest
obowi zany na podstawie ustawy, mo na wnie protest do zamawiaj cego.
2. Protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym powzi to lub mo na było powzi
wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia. Protest uwa a si za
wniesiony z chwil , gdy dotarł on do zamawiaj cego w taki sposób, e mógł zapozna si
z jego tre ci .
3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiaj cy odrzuca protest wniesiony
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny.

po

terminie,

wniesiony

przez

podmiot

5. Protest powinien wskazywa oprotestowan czynno lub zaniechanie zamawiaj cego,
a tak e zawiera
danie, zwi złe przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci faktycznych
i prawnych uzasadniaj cych wniesienie protestu.
6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwi zania
ofert ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygni cia protestu. O zawieszeniu
biegu terminu zwi zania ofert zamawiaj cy informuje niezwłocznie wykonawców, którzy
zło yli oferty.
L. ODRZUCENIA I WYKLUCZENIA:
1. Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si :
a. wykonawców, którzy w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem post powania wyrz dzili
szkod nie wykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz cia post powania, chyba e niewykonanie lub
nienale yte wykonanie jest nast pstwem okoliczno ci, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno ci,
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b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj lub których upadło ogłoszono,
z wyj tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło ci zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem s du, je eli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidacj maj tku upadłego,
c. wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozło enie na raty zaległych płatno ci lub
wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu,
d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób
wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub
przest pstwa skarbowego,
e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione w
zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom
osób wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa, przest pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia
korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub
przest pstwa skarbowego,
f. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz du prawomocnie skazano za
przest pstwo popełnione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia,
przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo
przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo
popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe
lub przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu
popełnienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego,
g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione w zwi zku z post powaniem o
udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac
zarobkow , przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi zku
maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego,
h. osoby prawne, których urz duj cego członka organu zarz dzaj cego prawomocnie
skazano za przest pstwo popełnione w zwi zku z post powaniem o udzielenie
zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac zarobkow ,
przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi zku
maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego,
i. podmioty zbiorowe, wobec których s d orzekł zakaz ubiegania si o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod gro b kary,
j. wykonawców, którzy nie spełniaj warunków udziału w post powaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
2. Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si równie wykonawców, którzy:
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a. wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem prowadzonego
post powania lub posługiwali si w celu sporz dzenia oferty osobami uczestnicz cymi w
dokonywaniu tych czynno ci, chyba e udział tych wykonawców w post powaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji,
b. zło yli nieprawdziwe informacje maj ce wpływ na wynik prowadzonego post powania,
c. nie zło yli o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu lub
dokumentów potwierdzaj cych spełnianie tych warunków lub zło one dokumenty
zawieraj bł dy, z zastrze eniem art. 26 ust. 3 ustawy,
d. nie wnie li wadium, w tym równie na przedłu ony okres zwi zania ofert , lub nie
zgodzili si na przedłu enie okresu zwi zania ofert .
3. Zamawiaj cy zawiadamia równocze nie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,
z zastrze eniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.
4. Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon .
5. Zamawiaj cy wzywa wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie zło yli o wiadcze
i dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w post powaniu lub którzy
zło yli dokumenty zawieraj ce bł dy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewa nienie post powania.
6. Zamawiaj cy wzywa tak e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zło enia wyja nie
dotycz cych o wiadcze i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
7. Zamawiaj cy odrzuca ofert , je eli:
a. jest niezgodna z ustaw ,
b. jej tre nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c. jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d. zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e. została zło ona przez wykonawc wykluczonego z udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
f. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo na poprawi na
podstawie art. 88 ustawy, lub bł dy w obliczeniu ceny,
g. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził si na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h. jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.
M. LISTA ZAŁ CZNIKÓW:
1. Wymienione ni ej zał czniki stanowi integraln cz
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
a. Formularz oferty – Zał cznik nr 1 do SIWZ,
b. O wiadczenie – Zał cznik nr 2 do SIWZ,
c. Do wiadczenie zawodowe – Zał cznik nr 3 do SIWZ,
d. Wykaz podwykonawców – Zał cznik nr 4 do SIWZ
e. Wzór umowy - Zał cznik nr 5 do SIWZ
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FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
(piecz

stron

Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg nieograniczony na:
„Opracowanie ewidencji gminnych obiektów mostowych na terenie miasta Kowary wraz z
przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego"
dla

Wykonawca:

GMINY KOWARY, UL. 1 MAJA 1A, 58-530 KOWARY

1.Zarejestrowana nazwa Przedsi biorstwa:
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsi biorstwa:
......................................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta bankowego: .....................................................................................................................................

Zał cznikami do niniejszej oferty s :
- zał cznik nr 1: „Cena oferty”,
- zał cznik nr 2: „O wiadczenie wykonawcy”,
- zał cznik nr 3: „Do wiadczenie zawodowe”,
- zał cznik nr 4: „Wykaz podwykonawców”,
- zał cznik nr 5: „Wzór umowy”

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsi biorstwa
.......................................
(podpis, piecz )

Data: .....................................
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ZAŁ CZNIK Nr 1

(piecz

Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Strona
z ogólnej liczby stron

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie ewidencji gminnych obiektów mostowych na terenie
miasta Kowary wraz z przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu
mostowego", za cen :
1.Cena ryczałtowa oferty brutto: …….................................……………………………………………
(słownie:…………………………………………………………………………………………………)

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsi biorstwa
.......................................
(podpis, piecz )

Data: .....................................
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ZAŁ CZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

(piecz

Wykonawcy)

„O WIADCZENIA WYKONAWCY”
1.Wyra amy ch uczestnictwa w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, organizowane przez Zamawiaj cego na zadanie: „Opracowanie
ewidencji gminnych obiektów mostowych na terenie miasta Kowary wraz z przekazaniem
oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego" w terminach i pod warunkami
okre lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
a) O wiadczamy, e jeste my uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym zgodnie z
wymaganiami ustawowymi.
b) O wiadczamy, e posiadamy uprawnienia niezb dne do wykonania prac lub czynno ci
okre lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, je eli ustawy nakładaj
obowi zek posiadania takich uprawnie .
c) O wiadczamy, e posiadamy niezb dn wiedz i do wiadczenie, potencjał ekonomiczny i
techniczny, a tak e pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
d) O wiadczamy, e znajdujemy si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia.
e) O wiadczamy, e nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie Art. 24
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.
f) O wiadczamy, e zapoznali my si ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i e przyjmujemy je bez zastrze e .
g) O wiadczamy, e jeste my zwi zani ofert do terminu wa no ci oferty, wskazanego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowi zujemy si , w razie utrzymania
si przy przetargu, podpisa umow .
h) O wiadczamy, e warunki wykonania przedmiotu umowy s nam znane.
i) O wiadczamy, e zdobyli my konieczne informacje dotycz ce realizacji zamówienia oraz
przygotowania i zło enia oferty.
j) Zgadzamy si na warunki zawarte w projekcie umowy.
k) Deklarujemy, e wszystkie o wiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
„FORMULARZU OFERTOWYM” s kompletne, prawdziwe i dokładne w ka dym
szczególe.
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsi biorstwa
.......................................
(podpis, piecz )

Data: .....................................
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ZAŁ CZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(piecz

Wykonawcy)

Do zał cznika nr 2 doł czam ni ej wymienione oryginalne dokumenty lub kopie potwierdzone
„za zgodno z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela firmy:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego albo aktualne za wiadczenie o
wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej, wystawionego nie wcze niej ni 6
miesi cy przed upływem terminu składania ofert,
b)pełnomocnictwo wystawione dla osoby składaj cej ofert , podpisane przez
osob upowa nion do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania
oferty przez pełnomocnika,
c) list intencyjny w przypadku firm wyst puj cych wspólnie podpisany przez
wykonawców chc cych startowa wspólnie oraz dokument ustanawiaj cy przez te
podmioty wspólnego pełnomocnika,
d) umow spółki cywilnej w przypadku zło enia oferty przez przedsi biorców
wyst puj cych jako spółka cywilna.
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsi biorstwa
.......................................
(podpis, piecz )

Data: .....................................
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ZAŁ CZNIK Nr 3

(piecz

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

Wykonawcy)

„DO WIADCZENIE ZAWODOWE”

L.p.

Odbiorca

Przedmiot

Data
wykonania

Warto

Uwaga:

W niniejszym zał czniku nale y wykaza i udokumentowa (np. referencjami) nale yte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia post powania, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – to w tym
okresie, co najmniej trzech usług o podobnym zakresie wykonania ewidencji dróg wraz z przekazaniem
oprogramowania w okresie ostatnich trzech lat, z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsi biorstwa
.......................................
(podpis, piecz )

Data: .................................
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ZAŁ CZNIK Nr 4

(piecz

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

Wykonawcy)

„WYKAZ PODWYKONAWCÓW”

Nazwa i adres
podwykonawcy

Zakres
procentowy
wykonywanych
robót

Charakterystyka wykonywanych robót

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsi biorstwa
.......................................
(podpis, piecz )

Data: .................................
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ZAŁ CZNIK Nr 5

(piecz

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron

Wykonawcy)

„WZÓR UMOWY”
UMOWA NR ........... /2007
zawarta w dniu ............................, pomi dzy
Urz dem Miejskim w Kowarach
58-530 Kowary
ul. 1-go Maja nr 1a
zwanym dalej Zamawiaj cym, reprezentowanym przez:
mgr Dariusza Rajkowskiego

- Burmistrza Miasta Kowary

przy kontrasygnacie
mgr Mieczysława Ławera
- Skarbnika Miasta Kowary
a
- firm ......................................................................................................
maj c siedzib .................................................................................................
działaj c na podstawie wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji działalno ci gospodarczej nr
.............................. w ..................... oraz posiadaj c
numer identyfikacyjny NIP
...............................................
- zwan w dalszej cz ci Umowy Wykonawc ,
reprezentowan przez:
1. ............................................................
2. .............................................................
w wyniku przeprowadzonego post powania przetargowego zgodnie z Ustaw Prawo zamówie
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n.
zm.), zwanej dalej „ustaw ” została zawarta umowa o nast puj cej tre ci:
§1
1. Wykonawcy powierza si do wykonania zadanie pn.: „Opracowanie ewidencji gminnych
obiektów mostowych na terenie miasta Kowary wraz z przekazaniem oprogramowania do
prowadzenia ksi ki obiektu mostowego", w tym:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. Pozyskanie informacji o obiektach mostowych na podstawie danych graficznych ewidencji
gruntów oraz faktycznego przebiegu na mapie zasadniczej i w terenie.
b. Pozyskanie danych dotycz cych ksi ki obiektu mostowego z wył czeniem:
danych o wypadkach drogowych,
danych o urz dzeniach obcych uzbrojenia podziemnego, których nie mo na odczyta z map
zasadniczych,
danych o urz dzeniach obcych uzbrojenia naziemnego, których nie mo na odczyta z map
zasadniczych i nie mo liwych do pozyskania w terenie,
Tabeli nr 3 - Wykaz kart przegl dów,
Tabeli nr 4 - Wykaz kart przegl dów szczegółowych,
Tabeli nr 6 - Wykaz protokołów katastrof
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c. Dostarczenie aplikacji do prowadzenia ksi ki drogi o zgodne z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz. 582) w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, wymogi opisane w warunkach technicznych zamówienia.
Opracowanie ewidencji dotyczy około 22 obiektów mostowych gminnych na terenie miasta
Kowary.
1.2.Szczegółowe warunki techniczne, jakim powinno odpowiada oprogramowanie do
prowadzenia ksi ki obiektu mostowego:
a. Oprogramowanie musi by zgodne z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
16.02.2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz. 582) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom.
§2
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2007r.
§3
1. Wykonawca zobowi zuje si do zachowania wymogów Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz. 582) w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo bie cej kontroli przestrzegania przez Wykonawc
obowi zków wynikaj cych z zapisu ust. 1.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustala
si na kwot ryczałtow ....................... zł brutto z podatkiem VAT (słownie złotych:
..........................................................).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 uwzgl dnia koszty: pozyskania danych drogowych, map potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oprogramowania przekazanego Zamawiaj cemu, itp. i przeniesienia autorskich praw maj tkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy oraz nie podlega zmianie przez cały okres obowi zywania umowy.
3. Przedmiotem odbioru ko cowego b dzie wykonanie pełnego zakresu rzeczowego okre lonego
w niniejszej umowie. Podstaw do wystawienia faktury b dzie protokół odbioru podpisany
przez strony.
4. Nale ne Wykonawcy wynagrodzenie płatne b dzie w ci gu 21 dni licz c od dnia wpływu faktury.
5. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cania kar umownych z faktury przedło onej do rozliczenia przez Wykonawc .
6. Konto bankowe Wykonawcy: .................................................
7. Za zwłok w płatno ci faktury Wykonawcy przysługuj odsetki w wysoko ci ustawowej.
8. Zamawiaj cy upowa nia Wykonawc do wystawiania faktur VAT bez własnego podpisu.
§5
1. Wykonawca nie mo e powierzy wykonania w cało ci lub w cz ci przedmiotu niniejszej
umowy innemu podmiotowi gospodarczemu bez zgody Zamawiaj cego wyra onej na pi mie.
2. Wykonawca nie mo e, bez pisemnej zgody Zamawiaj cego, cedowa swoich praw i zobowiza wynikaj cych z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów.
3. W razie naruszenia postanowie ust. 1 i 2 Zamawiaj cy mo e od umowy odst pi ze skutkiem
natychmiastowym wykluczaj c roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wzgl dem Zamawiaj cego.
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§6
Wykonawca ponosi pełn odpowiedzialno odszkodowawcz w przypadku powstałych szkód na
osobie lub mieniu, a zwłaszcza z nienale ytego wykonania przedmiotu umowy.
§7
Przedstawicielem uprawnionym do kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ze
strony:
a. Zamawiaj cego jest: ..................................., tel: ................................
b. Wykonawcy jest
.................................. tel: .................................

1.
2.
3.
4.
5.

§8
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiaj cemu w wysoko ci 0,1% warto ci całego
zamówienia brutto za ka dy dzie zwłoki w uko czeniu przedmiotu umowy lub jego cz ci.
Zamawiaj cy mo e odliczy kary umowne od płatno ci nale nych Wykonawcy.
Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowi zania Wykonawcy.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
kar umown w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto całego zamówienia za
ka dy dzie zwłoki.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowi zku wynikaj cego z niniejszej umowy przekracza wysoko kar umownych, poszkodowana tym strona mo e, niezale nie od kar umownych, dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§9
Zamawiaj cemu przysługuje prawo do odst pienia od umowy, gdy:
1. Wykonawca nie przyst pił do realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podj ł kontynuacji pomimo wezwania Zamawiaj cego zło onego na pi mie.
2. Wykonawca realizuje prace w sposób ra co niezgodny z warunkami okre lonymi w przedmiotowej umowie.
3. Wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y w interesie
Zamawiaj cego, czego nie było mo na przewidzie w chwili zawarcia umowy – odst pienie
od umowy, w tym wypadku mo e nast pi w terminie miesi ca od powzi cia wiadomo ci
o powy szych okoliczno ciach.
4. Zostanie ogłoszona upadło lub rozwi zanie firmy Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz
zaj cia maj tku Wykonawcy.
§ 10
Zamawiaj cy ma prawo wstrzyma wypłat wynagrodzenia, je eli w terminie płatno ci wniesie
zastrze enia do wykonania przedmiotu umowy.
§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie tj. ................................... zł, słownie: ...................................
2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .................
3. Wniesione przez Wykonawc zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy przeznaczone jest
na:
a. 30% na zabezpieczenie roszcze z tytułu r kojmi;
b. 70% na zabezpieczenie zgodnego z umow wykonania prac.
4. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, zostanie zwolnione na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminach i na zasadach okre lonych w ustawie Prawo zamówie
publicznych.
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

§ 12
Wykonawca o wiadcza, e przygotowany przedmiot umowy jest przejawem działalno ci
twórczej o indywidualnym charakterze.
Wykonawca o wiadcza, i jest uprawniony z tytułu maj tkowych praw autorskich i praw
pokrewnych do przedmiotu umowy, a stworzonego przez Wykonawc w wyniku realizacji
umowy oraz, e przysługuje mu prawo rozporz dzania prawami w stosunku do nich i mo e
udziela zezwolenia na wykonywanie tych praw. Wykonawca doło y najwy szej staranno ci,
aby w wyniku realizacji postanowie niniejszej umowy nie doszło do naruszenia dóbr
osobistych, praw autorskich, praw zale nych, praw pokrewnych ani adnych innych praw
osób trzecich.
W chwili podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca, odr bnym
o wiadczeniem przenosi na Zamawiaj cego autorskie prawa maj tkowe oraz prawa
pokrewne do wykonanego przez Wykonawc przedmiotu umowy, na wszelkich polach
eksploatacji, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
W chwili podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przeka e
Zamawiaj cemu licencj na prawo do korzystania przez Zamawiaj cego z aplikacji oraz
pisemn instrukcj obsługi tej aplikacji w j zyku polskim.
Wykonawca niniejszym zezwala i upowa nia Zamawiaj cego do rozporz dzania i
korzystania z dokonanych dzieł zale nych w stosunku do przedmiotu umowy, w tym do
wszelkich przeróbek, modyfikacji i opracowa .
Przeniesienie autorskich praw maj tkowych, praw pokrewnych i udzielenie zezwolenia na
wykonywanie praw zale nych jest nieodwołalne.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie b d miały przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Zamawiaj cy mo e dochodzi
poniesionych strat.

§ 14
odszkodowania gdyby kary umowne nie kompensowały

§ 15
1. Zmiana postanowie zawartej umowy mo e nast pi za zgod obu stron wyra on na pi mie
pod rygorem niewa no ci takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewa no ci zmiana postanowie zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowie do umowy niekorzystnych dla Zamawiaj cego, je eli
przy ich uwzgl dnieniu nale ałoby zmieni tre oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba e konieczno wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno ci, których
nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy.
§ 16
Strony zgodnie stwierdzaj , e wiadczenia okre lone w niniejszej umowie wyczerpuj
całkowicie zobowi zania Zamawiaj cego wobec Wykonawcy z tytułu pełnionych przez niego
czynno ci obj tych niniejsz umow .
§ 17
Umowa została sporz dzona w sze ciu jednobrzmi cych egzemplarzach, w tym cztery
egzemplarze dla Zamawiaj cego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
Zamawiaj cy

Wykonawca
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