Nr sprawy: PZD –ST/342/1/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1012 gr.powiatu – Choroń –Poraj
(do przejazdu kolejowego) “ od km 0+000 do 5+700
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59,
42-310 Żarki Tel/fax 034 3148 304 lub 3148 996
adres elektroniczny e-mail: anial@pzd.com.pl lub sekretariat@pzd.com.pl
strona internetowa : www.pzd.myszkow.pl
Godziny urzędowania 7.00-15.00
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
60 000 EURO prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U . Nr
19 póz. 177 z póżn. zm.)
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
dla
zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1012 gr.powiatu – Choroń –Poraj
( do przejazdu kolejowego)” od km 0+000 do 5+700
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego wszystkie branże,
opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity – Dz.U Nr 207 poz.
2016 z 2003r.z póżniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U Nr 202 poz.2072 z
dnia 16 września 2004r.)
1. W zakres i skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące
elementy:
1)Mapa zasadnicza do celów projektowych – w/g potrzeb projektowania
2)Badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża
gruntowego oraz ocena stanu technicznego istniejącej nawierzchni
3)Pomiary ruchu drogowego
4)Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
5)Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
6)Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

7)Projekt budowlany przebudowy drogi – do projektu budowlanego należy
dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o
sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
8)Projekt wykonawczy przebudowy drogi – do projektu wykonawczego należy
dołączyć oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
9)Operat wodno prawny -w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych
wymagających uzyskanie pozwolenia wodno prawnego
10) Dokumenty formalno-prawne niezbędna w celu czasowego korzystania z
nieruchomości -w przypadku konieczności wejścia w teren poza istniejący pas
drogowy
11) Opracowanie przedmiaru robót - [ przedmiar należy wykonać dla wszystkich
branż oddzielnie dla poszczególnego zakresu objętego dokumentacją projektową]
12) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego
13) Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla każdej z branż
14) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu
15) Sporządzenie „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ
16) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
2. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Projekty budowlano – wykonawcze - 6 egzemplarzy
Przedmiar robót - 6 egzemplarzy
Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
Projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egzemplarze
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – 6 kompletów dla każdej z
branż
Plan „ bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ - 6 egzemplarzy
Operat wodno-prawny - 2 egzemplarze
Raport oddziaływania na środowisko - 2 egzemplarze
Oryginały uzgodnień (w tym pozwolenie na budowę) oraz wyniki badań

Dodatkowo całość dokumentacji należy wykonać i przekazać w formie
elektronicznej na nośniku CD.
Projekt budowlany i wykonawczy wymaga sprawdzenia przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach.
UWAGA
Koszty pozyskania mapy (aktualnego podkładu sytuacyjno-wysokościowego do
celów projektowych) ,uzgodnień (w tym PZUD), badań geologicznych i konstrukcji
jezdni oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
należy uwzględnić w cenie ofertowej.
3. Założenia wyjściowe do projektowania : zakres opracowania w istniejącym pasie
drogowym z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni na długości całego odcinka tj,
5,7 km;.
- wnioskowany charakter robót: przebudowa
- Klasa drogi - Z
- Kategoria ruchu - zaprojektować nośność do kategorii ruchu 100 kN / oś - na
podstawie wykonanych pomiarów istniejącej nawierzchni.

4. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje:
a) poszerzenie jezdni do 6 m
b) przekrój normalny: w zależności od potrzeb przekrój uliczny lub półuliczny,
c) ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego - szerokość 6,0m na całym
projektowanym odcinku
d) budowa ciągu pieszego z kostki brukowej z okrawężnikowaniem po stronie
lewej od miejscowości Poraj do Choronia (do uzgodnienia z Powiatowym
Zarządem Dróg w Myszkowie – szerokość chodników zmienna, w zależności od
szerokości pasa drogowego)
e) pod chodnikiem wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z
jezdni
f) po stronie prawej od miejscowości Poraj do Choronia wykonanie odwodnienia
(renowacja rowów) - pozostawić rów otwarty dla odprowadzenia wód głównie z
terenów przyległych do drogi
g) inne do uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

74222000-1

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia : 15.12. 2006r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wymagania w tym zakresie będą spełnione jeżeli :
a) z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , załączonej do oferty i wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,będzie wynikał
przedmiot działalności firmy zdolnej do wykonania określonych w SIWZ usług
,odpowiadający przedmiotowi zamówienia;
b) Wykonawca winien wykazać min.1 projektanta przewidzianego do realizacji
zamówienia posiadającego uprawnienia i kwalifikacje wymagane prawem
Budowlanym ( uprawnienia branży drogowej)
c) Wykonawca winien wykazać min. 1 projektanta posiadającego uprawnienia i
kwalifikacje wymagane prawem Budowlanym ( w specjalności projektowania sieci
kanalizacji deszczowej )
Zgodnie z obowiązującym prawem w/w osoby muszą posiadać zaświadczenia że są
aktualnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji.
d) Wykonawca winien wykazać ,że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał należycie minimum 1 zadanie o zakresie
zbliżonym co do zakresu i wartości zadania objętego zamówieniem – projekt

przebudowy drogi o długości minimum 5 km z podaniem nazwy zadania , zakresu
opracowania, terminu realizacji ,wartości zadania oraz nazwy zamawiającego.
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oferty i dokumentów załączonych do oferty.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu ,wykonawca załączy do
oferty następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 ;
2) Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnienia warunki
określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem
wzoru - załącznik Nr 2 ;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Wykaz osób i podmiotów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania
zamówienia ,potwierdzone załączonymi uprawnieniami do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,a także przewidziany dla
nich zakresu wykonywania przez nich czynności wraz z kopiami uprawnień
( dodatkowo aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa) z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 3
6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie opracowań ,odpowiadających swoim rodzajem i
wartością opracowaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania , nazwy zamawiającego , wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających ,że usługi te zostały wykonane należycie
(referencje) z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4;
7) Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej - załącznik Nr 5
8) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.- załącznik Nr 6;
2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane ( Dz.U. Nr 87, poz. 605)
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- pełnomocnictwo wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie
zamówienia publicznego.
4. W/w dokumenty należy złożyć formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. VI oraz
niekompletność zapisów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania
wykonawców należy kierować na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach 42-310 Żarki ul. Myszkowska 59
faksem: nr 034/3148-304
lub na adres e-mail: anial@pzd.com.pl lub sekretariat@pzd.com.pl
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą droga elektroniczną. W przypadku gdyby wykonawca nie
posiadał poczty elektronicznej, musi fakt ten zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu.
Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub wyjątkowo faksem,
zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Treść przekazywanych oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji, musi być niezwłocznie potwierdzona w formie
pisemnej.
Za datę powzięcia wiadomości, uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców .
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Anna Lipowska - PZD Myszków tel. 034 / 3148-304, lub 034 / 3148996
Elżbieta Kutyła - PZD Myszków tel. 034 / 3148-304, lub 034 / 3148996
VIII. Wymagania dotyczące wadium .

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą.
Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Przygotowanie oferty:
a) wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym,
opieczętowany podpisany przez osobę uprawnioną /osoby uprawnione/ do
reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoruZałącznika Nr 1 wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w Rozdz. VI
SIWZ
b) oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
c) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
d) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
e) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa..
f) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
g) dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać
wszystkie informacje oraz dane.
h) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
i) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Oferta wspólna
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
W przypadku, składania oferty wspólnej do oferty należy dołączyć :
a) pełnomocnictwo do pełnienia funkcji przedstawiciela które wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.
b) oferta winna być podpisana przez pełnomocnika lub każdego przedstawiciela
firm składających ofertę wspólną.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie.
4. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do
zamawiającego na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki
„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej DP S1012 Choroń-Poraj”
nie otwierać przed przetargiem”
Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską – jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej
w sposób trwały kopercie w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, 42 – 310
Żarki, ul. Myszkowska 59, w Sekretariacie pokój nr 1 (II piętro) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 04.08.2006r. do godz. 9 00
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2006r. o godz. 10.00 w siedzibie
zamawiającego – w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach , 42 – 310,
Żarki, ul. Myszkowska 59 Sali posiedzeń ( II piętro).
5. Otwarcie ofert jest jawne.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN – cyfrowo i słownie: netto – podatek
VAT – brutto.
2. Cena może być tylko jedna
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.
4. Wartość opracowania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia – powinna
być opracowana metodą kalkulacji uproszczonej w Formularzu cenowym - ( w którym
należy wyszczególnić wszystkie branże i podać cenę każdej osobno) z wyceną
uwzględniającą wszystkie elementy, które stanowią o cenie zamówienia – załącznik Nr 5;
Wartość wszystkich usług stanowi sumę iloczynów odpowiednio skalkulowanych wartości
jednostkowych usług i jednostek obmiarowych.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
W pierwszej kolejności Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert oraz poprawiać w tekście oferty
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
Następnie Zamawiający zbada, czy oferty zostały złożone zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ oraz dokona oceny ofert, które zostały zakwalifikowane jako ważne
i nie odrzucone na podstawie następującego kryterium:

Kryterium oceny ofert:
cena*

– 100 %

Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej
odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=C
gdzie:
S – Suma punktów przyznanych ofercie
– max. 100 punktów
C – ilość punktów za oferowaną cenę (brutto)
– max. 100 punktów
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 100.
Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg
wzoru:
Cn
Cb
gdzie
WC – maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto
Cb – cena brutto oferty badanej
C = Wc *

Za najkorzystniejszą ofertę wybiera się ofertę, która uzyskała największą ilość
punktów, biorąc pod uwagę kryterium ceny brutto. Wszystkie obliczenia zostaną
dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to,
że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty.
Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są oni
zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą. O terminie i miejscu podpisania umowy wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony odrębnym
pismem.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji .
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
XVII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIX. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajduje
się w Rozdz. I niniejszej specyfikacji.
XXII. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawca zamówienia
odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walutach obcych.
XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXVI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
Protest przysługuje wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez
zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Protest wnosi się w terminie 7 dnia od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać
się z jego treścią.
Protest dotyczący treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu
Zamówień Publicznych.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
2.Oświadczenie z art. 22 – Załącznik Nr 2
3. Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie – Załącznik Nr 3
4. Wykaz wykonanych usług w zakresie dokumentacji projektowych – Załącznik Nr 4
5. Formularz cenowy – Załącznik Nr 5
6. Projekt umowy – Załącznik Nr 6

Myszków dnia , 25.07.2006r.

Opracował:
Anna Lipowska

Zatwierdził:
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
inż.Stefan Cieślewicz

Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: PZD – ST /342/1/2006

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60 000 EURO
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 ,42-310 Żarki
1. Zobowiązania wykonawcy:
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr S 1012 odcinek gr. powiatu- Choroń – Poraj (do przejazdu kolejowego)
„ od km 0+000 do 5+700
- zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
2. Oświadczamy ,że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji ,zgodnie z art.89 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia,
4. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
5. Zobowiązujemy się ,w przypadku wyboru naszej oferty ,do zawarcia umowy w oparciu o
istotne postanowienia umowy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty załączamy:
….......………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................……
….......………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................……
….......………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................……
….......………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................……
7. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:
….......………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................……
8. Inne informacje wykonawcy:
….......………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................……
Oferta zawiera wraz z załącznikami .....................stron ponumerowanych.

…………………………….. dnia .…………………..
miejscowość

data

…………………………………….
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do podpisania oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Numer sprawy: PZD – ST /342/1/2006

(pieczęć adresowa firmy )

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ja/My (imię i nazwisko):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy (nazwa firmy):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __
oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac oraz czynności
(art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1
pkt 2), w/w ustawy
3) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22
ust.1 pkt 3) w/w ustawy,
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy który brzmi:
art. 24 ust. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo
przeciwko
obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
art. 24 ust. 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Miejsce i data: ....................................................................

______________________________________________
(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w
dokumencie / uprawnionych do podpisania ofert )

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Numer sprawy: PZD – ST /342/1/2006

WYKAZ PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH
ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

(wykaz projektantów poszczególnych branż)
Nazwisko i
imię

Funkcja
Wykształcenie

Lata doświadczenia i
posiadane uprawnienia

Projektant
Koordynator

Uwaga: do wykazu należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień do
wykonywania dokumentacji ,potwierdzenie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej i przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa

…………………………………….
podpis i pieczęć osoby/ upoważnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Numer sprawy: PZD – ST /342/1/2006

Wykaz wykonanych opracowań projektowych
Wykaz usług o podobnym zakresie i wartości do zamówienia
wykonanych przez okres 3 lat lub w okresie działalności Wykonawcy:
Uwaga – należy spełnić warunek z rozdz.VI pkt.6 SIWZ

Nazwa
zadania
1

Zakres
Termin
opracowania realizacji
2

3

Wartość
zadania

Zamawiający

4

5

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające że wykazane zadania zostały
wykonane należycie (referencje)

…………………………………….
podpis i pieczęć osoby/ upoważnionej

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Numer sprawy: PZD – ST /342/1/2006

Formularz Cenowy - zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Wyszczególnienie (branża)

Wartość

1

2

Razem netto
VAT
Razem brutto
……………………………..dnia…………………..
miejscowość

data

…………………………………….
podpis i pieczęć osoby/ upoważnionej

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Numer sprawy: PZD – ST /342/1/2006

UMOWA Nr

/2006 na wykonanie projektu

zawarta w dniu ............................ pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z/s
w Żarkach ul. Myszkowska 59,42-310 Żarki zwanym dalej "Zamawiającym"
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora ..................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ..................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
zwanym dalej
„ Jednostką Projektującą” o następującej treści:
§1
Na podstawie niniejszej Umowy Jednostka Projektująca zobowiązuje się do wykonania dla
Zamawiającego dokumentacji projektowej dla zadania „ przebudowa drogi powiatowej Nr S
1012 odc. gr. Powiatu - Choroń – Poraj.
§2
Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści
niniejszej umowy Zamawiający wyznacza: .............................................................................. .
§3
W imieniu Jednostki Projektującej, Projektantem- koordynatorem opracowań projektowych
będzie ..................................................................................................................................
§4

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie następującej dokumentacji:
1. Sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego wraz z wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami i ewentualnymi dodatkowymi
opracowaniami jeżeli wyniknie taka potrzeba oraz decyzją o pozwoleniu na
budowę - 6 egzemplarzy
2. Przedmiar robót - 6 egzemplarzy
3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
4. Projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egzemplarze

5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – 6 kompletów dla każdej z branż
6. Plan „ bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ - 6 egzemplarzy
7. Operat wodno-prawny

- 2 egzemplarze

8. Raport oddziaływania na środowisko - 2 egzemplarze
9. Całość dokumentacji należy wykonać i przekazać w formie elektronicznej na
nośniku CD
zwaną w dalszej części umowy: DOKUMENTACJĄ .
§5
DOKUMENTACJA, o której mowa w § 4 zostanie wykonana zgodnie ze złożoną ofertą oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
§6

1. Jednostka Projektująca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu
DOKUMENTACJĘ , o której mowa w § 1 w terminie : do 15.12.2006r.
2. Jednostka Projektująca dostarczy Zamawiającemu powyższą DOKUMENTACJĘ
w wraz z oświadczeniami, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i że została wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
§7
1. Przekazanie DOKUMENTACJI nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59.
2. Fakt dokonania czynności odbioru DOKUMENTACJI Strony Umowy potwierdzą,
przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany nie później niż w ciągu
7 (siedmiu) dni od doręczenia DOKUMENTACJI.
4. W razie odmowy przyjęcia DOKUMENTACJI, jej zwrot, wraz z pisemnym
podaniem przyczyn nie przyjęcia przez Zamawiającego, powinien nastąpić w
terminie, o którym mowa w ust. 3.
§8
Za wykonanie DOKUMENTACJI opisanej w § 4 Zamawiający zapłaci Jednostce
Projektującej wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty złożonej przez
Jednostkę Projektującą , w trakcie postępowania przetargowego w wysokości :
.............................................................PLN netto
( słownie: ..................................................................... ) plus podatek VAT 22%
co daje kwotę brutto : ....................................... PLN, (słownie:
........................................................................................................ )

§9
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Jednostką Projektującą za
wykonanie DOKUMENTACJI nastąpi na podstawie faktur, po wykonaniu i odbiorze
przez Zamawiającego kompletnego opracowania stanowiącego przedmiot umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego :
.................................................................................................................................
na rachunek Jednostki Projektującej nr .......................................................
§ 10
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Jednostka
Projektująca zobowiązana jest do zapłacenia kar umownych Zamawiąjącemu z
tytułu:
a/ zwłoki w wykonaniu pracy projektowej – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
b/ zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,3% za każdy dzień
zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad
2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
Jednostka Projektująca jest zobowiązana do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie dłuższym niż 14 dni.
3. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności :
a/ niewykonanie pełnego zakresu robót określonych w umowie,
b/ nie osiągniecie w dokumentacji projektowej parametrów technicznych oraz
właściwości określonych normami i wytycznymi branżowymi, na warunkach
określonych przez Zamawiającego,
c/ wykonanie umowy z opóżnieniem w stosunku do terminu umownego,
d/ brak wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień,
e/ udokumentowanie stwierdzenia w trakcie realizacji zadania konieczności
przeprojektowania lub uzupełnienia opracowanej dokumentacji(wadliwe)
powodującej wykonanie zwiększonego zakresu robót.
4. Jednostka Projektująca wykona uzupełnienie lub przeprojektowanie nienależycie
opracowanej dokumentacji na koszt własny w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Zamawiający obciąży Jednostkę Projektującą kosztami robót dodatkowych
wynikłymi z dowiedzionej wady projektowej .
6. Okres rękojmii za wady przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna bieg
od daty zakończenia robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej
przedmiotem niniejszej umowy.
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Jednostka
Projektująca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania
części umowy.
§ 11

Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Jednostki Projektującej
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej
szkody.
§ 12
Jednostka Projektująca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których
pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania
powierza – jak za własne działanie lub zaniechanie.
§ 13
Jednostka Projektująca zachowuje osobiste prawa autorskie do przedmiotu umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo nieograniczonego korzystania z przedmiotu
umowy w zakresie niezbędnym dla celu ,w jakim został wykonany, w tym do
sporządzania dowolnej ilości kopii zarówno całości jak i części przedmiotu umowy,
jeśli jest to uzasadnione celem, dla jakiego przedmiot umowy został wykonany.
§ 14
1. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla
Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Strony zobowiązane
są wyczerpać drogę postępowania mediacyjnego (reklamacyjnego) kierując swoje
roszczenia do Zamawiającego lub Jednostki Projektującej.
2. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w
ciągu 21 dni
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia terminie o którym mowa w ust.2 –
spór wytoczyć można wyłącznie przed sądem właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego: Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowienia
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego nr PZD –
ST /342/1/2006
§ 17
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jak i jej wdrażania Jednostka
Projektująca zobowiązana jest każdorazowo informować Zamawiającego o zmianach
zakresu prac projektowych, wynikających z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE z/s w ŻARKACH
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki
tel./fax. (034) 314 83 04 lub 314 89 96
adres elektroniczny e-mail: sekretariat@pzd.com.pl, anial@pzd.com.pl,
strona internetowa: www.pzd.myszkow.pl
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej

www.pzd.myszkow.pl
Przedmiotem przetargu jest ; „Opracowanie

dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S 1012 odcinek gr. powiatu- Choroń –
Poraj (do przejazdu kolejowego) „ od km 0+000 do 5+700 opisanej szczegółowo
w SIWZ. ( CPV 74222000-1)
Nie dopuszcza się ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje się
zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia do 15.12.2006r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wymagania w tym zakresie będą spełnione jeżeli :
a) z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , załączonej do oferty i wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,będzie wynikał
przedmiot działalności firmy zdolnej do wykonania określonych w SIWZ usług
,odpowiadający przedmiotowi zamówienia;
b) Wykonawca winien wykazać min.1 projektanta przewidzianego do realizacji
zamówienia posiadającego uprawnienia i kwalifikacje wymagane prawem
Budowlanym ( uprawnienia branży drogowej)
c) Wykonawca winien wykazać min. 1 projektanta posiadającego uprawnienia i
kwalifikacje wymagane prawem Budowlanym ( w specjalności projektowania sieci
kanalizacji deszczowej )
Zgodnie z obowiązującym prawem w/w osoby muszą posiadać zaświadczenia że są
aktualnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji.
d) Wykonawca winien wykazać ,że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał należycie minimum 1 zadanie o zakresie
zbliżonym co do zakresu i wartości zadania objętego zamówieniem – projekt

przebudowy drogi o długości minimum 5 km z podaniem nazwy zadania , zakresu
opracowania, terminu realizacji ,wartości zadania oraz nazwy zamawiającego.
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oferty i dokumentów załączonych do oferty.
−

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

−

Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, z/s w
Żarkach , 42-310 Żarki , ul. Myszkowska 59 w Sekretariacie pokój nr. 1 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2006r. do godziny 9.00

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
−

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

− Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
−

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

− Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia( cena 10 zł ) można uzyskać w
siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, 42-310 Żarki
,ul. Myszkowska 59 pok. nr 7 pocztą elektroniczną – anial@pzd.com.pl lub
sekretariat@pzd.com.pl – po złożeniu wniosku.

Myszków dn, 25.07.2006r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
inż. Stefan Cieślewicz

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, Starostwia Powiatowego w
Myszkowie, Urzędu Gminy Poraj oraz umieszczone na stronie internetowej http://www.pzd.myszkow.pl

