SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji:
BUDOWA OŚRODKA
HOSPICYJNEGO
Stowarzyszenia: „NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU”
im. OJCA PIO I MATKI TERESY.
w tym budowa: Hospicjum Stacjonarnego, siedziby Hospicjum Domowego,
Poradni Medycyny Paliatywnej, Oddziału Dziennego Pobytu, zaplecza
administracyjno-socjalno-edukacyjnego oraz Kaplicy.
Lokalizacja: Żyrardów u zbiegu ulic Kanałowej i Opolskiej na działce nr ew.
7513/2; AM(zamówienie nie jest realizowane na zasadach ustawy o zamówieniach publicznych.)

Żyrardów, styczeń 2020 r.

Inwestor: Stowarzyszenie NIEŚC ULGĘ w CIERPIENIU
Ul. Salezjańska 7; 96-300 Żyrardów;
tel. +48 783 383 220; email: niesculgewcierpieniu@gmail.com

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ETAP I- Projekt
BUDOWA OŚRODKA HOSPICYJNO-OPIEKUŃCZEGO
Żyrardów

STRONA TYTUŁOWA
TEMAT/OBIEKT /ADRES:
BUDOWA OŚRODKA HOSPICYJNEGO Stowarzyszenia: „NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU” im.
OJCA PIO I MATKI TERESY w tym budowa: Hospicjum Stacjonarnego, siedziby Hospicjum
Domowego, Poradni Medycyny Paliatywnej, Oddziału Dziennego Pobytu, zaplecza administracyjnosocjalno-edukacyjnego oraz Kaplicy - zlokalizowanego w miejscowości Żyrardów u zbiegu ulic
Kanałowej i Opolskiej na działce nr ew. 7513/2; AM.
INWESTOR:
Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy; ul. Salezjańska 7; 96-300
Żyrardów; tel. +48 783 383 220; email: niesculgewcierpieniu@gmail.com
STADIUM PROJEKTOWE:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ETAP-I „PROJEKT”
31 stycznia 2020 r.
Stanowisko
Prezes Fundacji

Imię i Nazwisko

Podpis

Dr Ewa Lenkiewicz

2/10
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®.
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)

Inwestor: Stowarzyszenie NIEŚC ULGĘ w CIERPIENIU
Ul. Salezjańska 7; 96-300 Żyrardów;
tel. +48 783 383 220; email: niesculgewcierpieniu@gmail.com

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ETAP I- Projekt
BUDOWA OŚRODKA HOSPICYJNO-OPIEKUŃCZEGO
Żyrardów

SPIS TREŚCI
STRONA TYTUŁOWA ...................................................................................................................... 2
SPIS TREŚCI .................................................................................................................................... 3
1.
Opis przedmiotu zamówienia. ................................................................................................. 4
2.
Zawarcie umowy ramowej. ..................................................................................................... 5
3.
Zamówienia częściowe. .......................................................................................................... 5
4.
Zamówienia uzupełniające...................................................................................................... 6
5.
Informacja o ofercie wariantowej............................................................................................. 6
6.
Termin wykonania zamówienia. .............................................................................................. 6
7.
Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. .................................................................... 6
8.
Wykluczenie Wykonawcy. ....................................................................................................... 6
9.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. ................................................. 6
10.
Wadium. ................................................................................................................................. 7
11.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. .................................. 7
12.
Waluta. ................................................................................................................................... 7
13.
Opis sposobu przygotowania oferty. ....................................................................................... 7
14.
Forma oferty. .......................................................................................................................... 7
15.
Zawartość oferty. .................................................................................................................... 7
16.
Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ........................................................................................ 8
17.
Zmiany w treści SIWZ. ............................................................................................................ 8
18.
Zebranie Wykonawców. .......................................................................................................... 8
19.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. ................................................................................. 8
20.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty...................................................................................... 8
21.
Miejsce i termin otwarcia ofert................................................................................................. 9
22.
Tryb otwarcia ofert .................................................................................................................. 9
23.
Termin związania ofertą .......................................................................................................... 9
24.
Opis sposobu obliczenia ceny................................................................................................. 9
25.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia. ........................................ 9
26.
Kryteria oceny ofert................................................................................................................. 9
27.
Aukcja elektroniczna. .............................................................................................................. 9
28.
Tryb oceny ofert. ................................................................................................................... 10
29.
Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy. .................................................................... 10
30.
Unieważnienie postępowania................................................................................................ 10
31.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. ............................................ 10
32.
Podwykonawstwo. ................................................................................................................ 10
33.
Wykaz załączników do niniejszych SIWZ. ............................................................................. 10

3/10
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®.
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)

Inwestor: Stowarzyszenie NIEŚC ULGĘ w CIERPIENIU
Ul. Salezjańska 7; 96-300 Żyrardów;
tel. +48 783 383 220; email: niesculgewcierpieniu@gmail.com

1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ETAP I- Projekt
BUDOWA OŚRODKA HOSPICYJNO-OPIEKUŃCZEGO
Żyrardów

Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 71220000-6
Nazwa kodu CPV: Usługi projektowania architektonicznego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz), dotyczy postępowania o udzielenie
zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
BUDOWA OŚRODKA HOSPICYJNEGO
Stowarzyszenia: „NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU” im. OJCA PIO I MATKI TERESY;
w tym budowa:
− Hospicjum Stacjonarnego,
− Siedziby Hospicjum Domowego,
− Poradni Medycyny Paliatywnej
− Oddziału Dziennego Pobytu.
− Zaplecza administracyjno-socjalno-edukacyjnego.
− Kaplicy
Lokalizacja: Żyrardów u zbiegu ulic Kanałowej i Opolskiej na działce nr ew. 7513/2; AM.
a. Nazwa i adres Zamawiającego.
Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy; ul. Salezjańska 7;
96-300 Żyrardów; tel. +48 783 383 219, +48 783 383 220;
email: niesculgewcierpieniu@gmail.com
Osoba do kontaktu: Ewa Lenkiewicz
b. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony. Zamówienie nie podlega warunkom Ustawy o Zamówieniach
Publicznych.
c. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonania dokumentacji projektowej wraz z
wszystkimi czynnościami formalno-prawnymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na
budowę włącznie.
Zamówienie obejmuje przygotowanie następujących dokumentów i opracowań:
a. Materiały przedprojektowe:
− Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej.
− Warunki techniczne wjazdu.
− Szczegółowa inwentaryzacja zieleni i terenu.
− Uzgodnienie inwestycji u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie
ochrony archeologicznej. (jeżeli będzie wymagana).
− Charakterystyka energetyczna obiektu.
− Materiały na cele reklamowe (wizualizacja minimum 4 ujęcia o wysokiej
rozdzielczości.)
− Uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych i pozwoleń niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na budowę w tym decyzji środowiskowej i decyzja wodnoprawna (jeżeli takie będzie wymagane).
− Inne dokumenty i opracowania niezbędne dla uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę.
b. Projekty budowlane budowy, przebudowy, rozbudowy sieci i przyłączy oraz
infrastruktury zewnętrznej, w tym wszystkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do
4/10
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®.
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)

Inwestor: Stowarzyszenie NIEŚC ULGĘ w CIERPIENIU
Ul. Salezjańska 7; 96-300 Żyrardów;
tel. +48 783 383 220; email: niesculgewcierpieniu@gmail.com

2.
3.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ETAP I- Projekt
BUDOWA OŚRODKA HOSPICYJNO-OPIEKUŃCZEGO
Żyrardów

otrzymania decyzji pozwolenia na budowę dla części sieci i przyłączy i
zagospodarowania terenu.
− Sieci zakładowych i przyłączy energetycznych wraz z oświetleniem terenu.
− Sieci zakładowych i przyłączy wodociągowego i hydrantów ppoż.
− Sieci zakładowych i przyłączy kanalizacji deszczowej.
− Sieci zakładowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
− Przyłącze gazowe.
− Projekty budowy terenów utwardzonych i parkingów w tym projekt wjazdu na
teren inwestycji.
− Projekty małej architektury i wyposażenia terenu.
− Wszystkie uzgodnienia z dostawcami mediów w tym uzgodnienie projektów
przyłączy w ZUDP (jeżeli będzie wymagane).
c. Pełnobranżowy projekt budowlany i projekty wykonawcze:
w tym wszystkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do otrzymania decyzji
pozwolenia na budowę.
• Projekt budowlany pełnobranżowy do pozwolenia na budowę a w nim:
− Projekt zagospodarowanie terenu.
− Projekt budowlany branży architektura.
− Projekt budowlany branży konstrukcje.
− Projekt budowlany branży instalacje sanitarne.
− Projekt budowlany branży instalacje elektryczne.
− Uzgodnienie projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej i warunków
sanitarnych, i inne wszystkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę włącznie.
• Uszczegółowiony projekt budowlany (projekt wykonawczy):
− Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu w tym projekt drogowy, i
projekty wykonawcze przyłączy i sieci.
− Projekt wykonawczy branży architektura w tym projekt technologii kuchni i
zaplecza kuchennego oraz projekt technologii medycznej dla części hospicjum
stacjonarnego.
− Projekt wykonawczy branży konstrukcje.
− Projekt wykonawczy branży sanitarnej.
− Projekt wykonawczy branży elektrycznej i niskoprądowej.
− Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu w tym projekt drogowy, i
projekty przyłączy i sieci.
• Projekt aranżacji wnętrz wraz z minimum 5 wizualizacjami wnętrz, dla
wybranych pomieszczeń części ogólnodostępnej takich jak:
− Komunikacja ogólnodostępna, wejścia i poczekalnie.
− Kaplica.
− Pomieszczenia szkoleniowe i wykładowe.
− Pokoje chorych.
− Pomieszczenia lekarskie i dyżurka pielęgniarska.
− Sanitariaty i pomieszczenie socjalne.
− Pokoje gościnne.
d. Przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski.
e. Nadzór autorski.
Zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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4.

Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5.

Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

Termin wykonania zamówienia.
Oczekiwany termin 160 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

7.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
a. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 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 wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich).
b. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie dla tego typu projektu oraz dysponować
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W
szczególności Wykonawca musi dysponować projektantami o posiadającymi odpowiednie
uprawnienia i będącym członkiem Okręgowej Izby Architektów i Inżynierów.
c. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia, w szczególności posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę
1.000.000,-PLN.
d. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie odrębnych przepisów.
e. Mają doświadczenie w projektowaniu i realizacji tego rodzaju obiektach tj. w okresie
ostatnich 5 lat licząc od terminu złożenia tej oferty wykonali dokumentacje projektową
wielobranżową w zakresie obiektów kubaturowych dla służby zdrowia
Wykonawcy składają oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt 9.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
Wykluczenie Wykonawcy.
W przypadku nie spełnienia warunków z punku 9, oferent zostanie wykluczony.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8.

9.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą
zostać wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
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10.

Wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.

Waluta.
Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.

13.

Opis sposobu przygotowania oferty.
Wymagania podstawowe.
− Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
− Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
− Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
− Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
− Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o zgodnej z
niniejszą SIWZ treści.
− Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Forma oferty.
− Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.
− Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
− Pożądane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz parafowanie
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego
(np.: informacje o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
− Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez
niego tekst musza być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę i datowane.
− Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
− Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu jedynie w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a
Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:

14.

15.
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Wypełniony formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

16.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba
że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni
roboczych przed terminem składania ofert.

17.

Zmiany w treści SIWZ.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten
sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ. Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć
kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich
spełniania. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ.

18.

Zebranie Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.

19.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
do dnia

30.04.2020 r.

do godz.

12.00.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Na kopercie oprócz opisu zamówienia należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
20.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
− Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
− Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
− Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną
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kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"WYCOFANIE".
21.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w dniu

22.

30.04.2020 r.

o godz.

12.30

Tryb otwarcia ofert
Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert
Nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty
zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
Na wniosek Wykonawców, Zamawiający przekaże informacje, dotycząca ofert.

23.

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

24.

Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i wyliczona na podstawie złożonej oferty.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. „cena netto+podatek VAT” „cena Brutto”
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferenta.

25.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia.
Do uzgodnienia na etapie podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty za poszczególne etapy realizacji zamówienia.

26.

Kryteria oceny ofert.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone
przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium – cena. Znaczenie
procentowe kryterium – 100%
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

27.

Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
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28.

Tryb oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wszystkie dokumenty złożone przez oferentów w terminie
wyznaczonym w niniejszym SIWZ. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

29.

Informacje ogólne dotyczące zawarcia umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Ewentualne uwagi do zapisu umowy
należy wnieść w terminie złożenia oferty. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględnione.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie
przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest
zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art 230 Kodeksu spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z 200r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na
zaciąganie takich zobowiązań.

30.

Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Koszty przygotowania oferty są po stronie oferenta.

31.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczna.

32.

Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu
Oferenta.

33.

Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
− Załącznik nr 1: Formularz ofertowy(do wypełnienia przez Oferenta).
− Załącznik nr 2: Formularz potwierdzający doświadczenie zawodowe projektanta.(do
wypełnienia przez Oferenta).
− Załącznik nr 3: Formularz oświadczenia projektanta (do wypełnienia przez Oferenta).
− Załącznik nr 4: Prawa własności intelektualnej (do parafowania przez Oferenta).
− Załącznik nr 5: Opis projektowanego przedsięwzięcia i program funkcjonalno-użytkowy.
− Załącznik nr 6: Wzór umowy projektowej (do parafowania przez Oferenta).
− Załącznik nr 7: Mapa do celów projektowych objętego inwestycja do celów informacyjnych.
− Załącznik nr 8: Badania geologiczne do celów informacyjnych.
− Załącznik nr 9: Wypis i wyrys z rejestru gruntów do celów informacyjnych.
− Załącznik nr 10: Wypis i wyrys z MPZT do celów informacyjnych.
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