Numer sprawy 341/9/2007
Bobowa, 2007-06-26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –usługa
Nazwa zamówienia: „Opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej
i Projektu Zabezpieczenia Osuwisk w miejscowości Brzana i Wilczyska na terenie
Gminy Bobowa.
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bobowa
38-350 Bobowa
Strona www.bobowa.pl
E-mail inwestycje@ug.bobowa.pl
Godziny urzędowania: codziennie oprócz sobót od godz.7.30 do 15.30
2) Określenie trybu zamówienia:
postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego
3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: sposób
uzyskania SIWZ cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobowa pok. nr
19 w godzinach urzędowania
Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bobowa.pl
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, dokumentacji
projektowo-budowlanej określonej w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1,
w miejscowości
Wilczyska,
- opracowanie opinii geologicznej i projektu zabezpieczenia osuwiska oraz
dokumentacji projektowo-budowlanej określonej w karcie Dokumentacyjnej
Osuwiska nr 2
w miejscowości Brzana,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania.

Główny przedmiot

Słownictwo główne
74232000

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2007 roku.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie
z art.22 ust. 1 PZP oraz że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
2. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do
wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na
podstawie art.24 PZP następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
następujących dokumentów:
1.potwierdzenia wykonanych dwóch podobnych usług w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy,
w tym okresie, odpowiadających każda swoim rodzajem i wartości
usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem wartości,
przedmiotu, dat wykonania odbiorów oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie (załącznik nr 5).
Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało
referencjami
2.uprawnienia oraz zaświadczenie z właściwego Oddziału Izby Inżynierów
Budownictwa potwierdzające przynależność Wykonawcy do tej Izby ważne na
dzień składania ofert.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców:
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą
„spełnia albo nie spełnia” niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania: ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
8) Informacja na temat wadium:
wadium nie będzie pobierane.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Bobowa
Bobowa 57
38-350 Bobowa

Pokój nr.4 (sekretariat)
do dnia 2007-07-06 do godz. 8.00
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bobowa
Bobowa 57
38-350 Bobowa
Pokój nr 8
Dnia 6 lipca 2007 roku o godz. 8.30
12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2007-08-06
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
audycji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
prowadzona aukcja elektroniczna.
nie dotyczy

Nazwa zamawiającego

Zamawiający: Gmina Bobowa

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia

Oznaczenie sprawy: 341/9/2007
Dotyczy: Opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej i Projektu
Zabezpieczenia Osuwisk w miejscowości Brzana i Wilczyska na terenie Gminy
Bobowa.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 euro, i poniżej
wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z p.zm
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego .
Miejscowość, dnia.26.06. 2007 r.
SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE
ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA
OKREŚLONYCH
WYMAGAŃ
W
STOSUNKU
DO
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ
X.
SPOSÓB
KOMUNIKACJI
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
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ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY
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ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
ROZDZIAŁ XXII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Bobowa 38-350 Bobowa 57 woj. małopolskie
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 euro, i poniżej
wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z p.zm
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego .
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, dokumentacji
projektowo-budowlanej określonej w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska
nr 1, w miejscowości
Wilczyska,
2. opracowanie opinii geologicznej i projektu zabezpieczenia osuwiska oraz
dokumentacji projektowo-budowlanej określonej w karcie Dokumentacyjnej
Osuwiska nr 2 w miejscowości Brzana, . Pozytywnie zaopiniowane przez
Państwowy Instytut Geologiczny w Krakowie ul. Skrzatów 1 i Wojewódzki
Zespół Nadzorujący Realizacje projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”
Kraków ul Basztowa 22 zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w
Gorlicach.
3. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót
Zamawiający nie dysponuje aktualnymi podkładami geodezyjnymi -mapą syt-wys
w skali 1 ;1000, koszt ich wykonania poniesie Wykonawca.
2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:7423200-Usługi Inżynieryjne w zakresie
projektowania.
ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – do 10 grudnia 2007 roku.
ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane
w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.:
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,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP.
2. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował

regułą: „spełnia albo nie spełnia”,
2) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA
DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU
POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie
z art.22 ust. 1 PZP oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

2. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do
wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na
podstawie art.24 PZP następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
następujących dokumentów:
1.potwierdzenia wykonanych dwóch podobnych usług w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy,
w tym okresie, odpowiadających każda swoim rodzajem i wartości
usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem wartości,
przedmiotu, dat wykonania odbiorów oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie (załącznik nr 5).
Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało
referencjami
2.uprawnienia oraz zaświadczenie z właściwego Oddziału Izby Inżynierów
Budownictwa potwierdzające przynależność Wykonawcy do tej Izby ważne na
dzień składania ofert.
4.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie(konsorcjum), zgodnie z
art.23
w związku z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający żąda:
1. wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty
wymagane od Wykonawców wymienione w pkt.2 ppkt 1-2.Dokumenty
wymienione w pkt 3ppkt 1 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą
ocenie.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
konsorcjum.
3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum,
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed
zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy
konsorcjum;
4. umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie
stron, cel działania, czas trwania umowy,
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do
wykonania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żąda zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą by
składane (Dz.U nr 87, poz. 605).
6. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem
lub pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą
elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej .
3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą
przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a ponadto
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku adresu Wykonawców,
umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:inwestycje@ug.bobowa.pl
5. Adres strony internetowej Zamawiającego:www.bobowa.pl
6. Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną
właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z zamawiającym jest forma pisemna.
7. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w
każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.
8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę
domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres
mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
9. Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane drogą elektroniczną lub za
pomocą faksu będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną
potwierdzone pisemnie.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.
11. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Władysław Klara Urząd Gminy Bobowa tel. (018)3514300 wew.37
2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Maria Gucwa -Barylak Urząd Gminy Bobowa tel (018)3514300 wew.37
12. Porozumienie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może
tylko
w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w siedzibie Zamawiającego.
13. W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do
wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i
spisze protokół z tej czynności.
ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi by sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
2. Wszystkie załączniki do oferty powinny by ułożone w kolejności wymienionej
w formularzu oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała
propozycji alternatywnych.
4.Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane
pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym,
nieścieralnym atramentem.
5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do
złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Wszystkie strony oferty powinny by ponumerowane(można nie numerować i nie
podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający
zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.
7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi by dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie
(pełnomocnictwo) musi by przedstawione w formie oryginału.
8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
9. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi by dokonane przez złożenie
oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część
zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej
oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
11.oferta musi być złożona w opakowaniu:
1) nieprzejrzystym, zamkniętym;
2) zaadresowana następująco:
„Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji GeologicznoInżynierskiej i Projektu Zabezpieczenia Osuwisk w Gminie Bobowa”
oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami
telefonów.
12.W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do
Urzędu Gminy Bobowa 38-350 Bobowa 57 do dnia 6 lipca 2007 roku do godz.8.00
13.Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzi zmiany lub wycofa złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać
złożone
w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie
będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do
zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu
stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona
od reprezentowania Wykonawcy.

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT
1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Bobowa 38-350
Bobowa 57 do dnia 6 lipca 2007 roku do godz.8.00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Zamawiający może przedłuży termin składania ofert, informując o tym wszystkich
wykonawców, zgodnie z art. 38 ust.6 PZP.
4. Otwarcie ofert:
1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urzad Gminy
Bobowa pok.nr 8 w dniu 6 lipca 2007 godz.8.30
2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) podczas otwarcia ofert (część)
jawna postępowania” Zamawiający ogłosi
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców i ceny ofert.
5. Informacje, o których mowa w ust.4 pkt 3 i 4, Zamawiający przekazuje
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na wniosek.
ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, i umową.
2. Cena ofertowa powinna być podana następująco:
1) cena netto (z VAT);
2) stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT);
3) cena brutto (z VAT);
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych
polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku(grosze).
5. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w
art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone Zamawiający przyjął
kryterium określane w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.
2. Sposób oceny ofert - opis kryterium: Cena - 100 proc.
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert
określonego powyżej.
ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres
Wykonawcy,którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
2. Zmawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed

upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownie oceny, chyba że
zachodzą przesłanki,
o których mowa w art.93 ust. 1 PZP.
ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XX. WZÓR UMOWY
Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 4.
ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej w procedurze powyżej 14.000 EURO przysługują
Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może
dozna uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w
ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest
przewidziany w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179183 PZP).
ROZDZIAŁ XXII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
1) załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) załącznik nr 2 – karty dokumentacyjne osuwisk
3) załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w art. 22 ust. 1 i
2 PZP,
4) załącznik nr 4 - wzór umowy,
5) załącznik nr 5 - doświadczenie.

Załącznik 1 do SIWZ Formularz oferty
Nazwa i adres oferenta: .......
NIP: .......
REGON: ........
Nr konta bankowego: ........
Tel. ......
Faks:........
E-mail: .......
Do Zamawiającego:

FORMULARZ OFERTY
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowania Dokumentacji GeologicznoInżynierskiej i Projektu Zabezpieczenia Osuwisk w miejscowości Brzana i
Wilczyska na terenie Gminy Bobowa.”
1. oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową
netto ...
złotych,
słownie złotych ...
podatek VAT ... % ... zł,
cenę brutto ...
złotych
słownie:
2. w terminie do dnia:…………………………..
3. akceptuje warunki płatności określone w istotnych warunkach umowy;
4. oferuję gwarancję wynoszącą .........miesięcy
5. oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ;
6. oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag;
7. oświadczam, że zapoznałem się z załączonym do SIWZ wzorem umowy i
zobowiązuję się
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na
ustalonych tam warunkach, miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
.............................., dn. ..............................
....................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.
2.
3.
4.

Załącznik 2 do SIWZ karty osuwisk.

Załącznik 3 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22.ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych
do zam. publ. pn. „Opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej i

Projektu Zabezpieczenia Osuwisk w miejscowości Brzana i
Wilczyska na terenie Gminy Bobowa.

Adres wykonawcy

.............................................

telefon .................................................... fax .......
NIP ...................................................... REGON
Oświadczam, że spełniam wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217) tzn.
1)

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................................................... ,dn.

miejscowość

podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 3
Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 24.ust. 1 i ust. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych
do zam, publ. pn.

„Opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej i Projektu Zabezpieczenia
Osuwisk w miejscowości Brzana i Wilczyska na terenie Gminy Bobowa.
Adres wykonawcy

....................................................................

telefon ................................................................................ fax..
NIP ............................................................................ REGON ..............................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy, który mówi, że:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)
2)
3)
4)

5)

S)

7)

8)

9)
10)

wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując 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;
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, Morzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu tub 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;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwa 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;
spółki partnerskie, których partnera tub członka zarządu prawomocnie skazano za pr zestępstwo 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 przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełniane
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwka 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 tub przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art, 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1)

2)
3)
4)

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 plct 1 i 2;
złożyli nieprawdziwa informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
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;
nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą.

miejscowość ................................... ,dn.

Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy
Umowa nr /2007/ (projekt)
O prace projektowe zawarta w dniu ...
2007 roku pomiędzy:
Gminą Bobowa zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
mgr inż. Wacław Ligęza – Wójt Gminy
przy udziale mgr inż. Danuta Żarnowska – Skarbnik Gminy
Numer ewidencyjny NIP 738 – 10 – 22 – 047
a ......
reprezentowanym przez:
1. ...
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
Numer ewidencyjny NIP
zawarta została umowa o następującej treści:
Strony w oparciu o art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu
„nieograniczonego” stanowią co następuje:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora:
opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, dokumentacji projektowobudowlanej określonej w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1, w miejscowości
Wilczyska,
opracowanie opinii geologicznej i projektu zabezpieczenia osuwiska oraz dokumentacji
projektowo-budowlanej określonej w karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 2 w
miejscowości Brzana, . Pozytywnie zaopiniowane przez Państwowy Instytut
Geologiczny w Krakowie ul. Skrzatów 1 i Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizacje
projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” Kraków ul Basztowa 22 zatwierdzone przez
Starostwo Powiatowe w Gorlicach.
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót
● Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
Dokumentacja ma być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca oświadcza, że opracowanie spełniać będzie wymagania określone
w ustawie Prawo budowlane, aktach wykonawczych do niego Polskich norm

wytycznych branżowych wraz z uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniem
wynikającym z obowiązujących przepisów.
Uzgodnienie dokumentacji z zastrzeżeniami bądź uwagami, których Wykonawca nie
poprawi, Inwestor będzie traktować jako brak uzgodnień.
§2
Wykonawca we własnym zakresie poniesie koszty wykonania aktualnych podkładów
geodezyjnych – mapy syt. - wys. w skali 1:1000
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć prace projektowe wymienione w § 1,
w 4 egzemplarzach, w siedzibie Inwestora, za protokołem przekazania prac projektowych
z oświadczeniem o kompletności.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć prace projektowe stanowiące
przedmiot zamówienia w terminie do ....................................
2. Prace projektowe lub części stanowiące umówiony przedmiot odbioru powinny być
zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one
wykonywane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostały
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz
opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi
integralną
część
przedmiotu odbioru.
3. Protokół przekazania prac projektowych podpisany przez obie strony jest dokumentem
stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy i stanowi podstawę do
wystawienia faktury
za wykonane prace.
4. W przypadku braku możliwości stabilizacji osuwiska, gdy nie nastąpi potrzeba
wykonania projektu tej stabilizacji Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
§5
1. Ostateczna, całkowita wartość usługi projektowej objętej niniejszą umową wynosi:
netto ... złotych, (słownie: ...), należny podatek VAT: ... złotych, (słownie: ...),
Wynagrodzenie brutto wynosi ... złotych, (słownie: ...).
2. Wartość usługi projektowej wyrażona w złotych jest wartością stałą i nie może być
anektowana.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazane przez Wykonawcę konto.
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
w terminie 21 dni od daty otrzymania środków finansowych z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem
odbioru prac zatwierdzonym przez przedstawiciela Inwestora.
§6

1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Inwestor w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
b) za zwłokę w przekazaniu danych niezbędnych do projektowania wymienionych
w § 2 niniejszej umowy, wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień
zwłoki.
§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili
zawierania umowy Inwestor może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
§8
Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmi za wady w dokumentacji wykonanej przez
Wykonawcę i jego podwykonawców. Termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z
upływem 36 – miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji za roboty budowlano – montażowe.
§9
1. Prace projektowe będą wykonywać dla poszczególnych branż:
§ 10
Przedstawicielem Inwestora w zakresie realizacji umowy będzie Władysław Klara.

§ 11
Inwestor ma prawo do używania dokumentacji jedynie w celu, do którego jest
przeznaczona.
§ 12
Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie odbywał się jednorazowo.
§ 13
1. W sprawach nie regulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa autorskie.
2. Wszelkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być załatwione
polubownie będą przekazywane do wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla
Inwestora.
3. Postępowanie polubowne jest obligatoryjne i podlega na pisemnym wystąpieniu do
drugiej strony z konkretnym żądaniem.
4. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie.
5.Druga strona ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi
w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia reklamacji poczytuje się za odmowę
uzasadnienia.
§ 14
1. Jakiekolwiek zamiany i uzupełnienia niniejszej umowy, a w szczególności jej
zakresu wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie tylko w formie aneksów do
niniejszej umowy.
§ 15
Ewentualnych wątpliwości oraz wykładnię postanowień niniejszej umowy dokona
Zamawiający.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik 5 do SIWZ wykaz wykonanych usług

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Lp.

Przedmiot usługi

Odbiorca
usługi(adres)

Data wykonania
usługi

Wartość usługi

1.
2.
3.
4.
5.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające,
że usługi wykonano należycie.

