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Baboszewo, dnia 11 lutego 2016 r.

Znak: ZP. ZO.271.2.2016

ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY CENOWEJ
w post~powaniu

0

udzielenie zamowienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w

zakresie modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie (uiytkowanej przez Zakfad Usfug
Wodnych w Mfawie), zlokalizowanego na dziake

0

numerze ewidencyjnym 278/2 przy ul. Spofdzielczej

w Baboszewie oraz pefnienie nadzoru autorskiego.

Zam6wienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wien publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
(Kurs ztotego w stosunku do euro 4,1749 okreslony rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowiqcego podstaw~
przeliczania wartosci zam6wien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2254).
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJJ\CEGO.

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie
NIP 567 1790440, REGON 130378054
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl
www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMDWIENIA.
l.Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku

Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie (uzytkowanej przez Zaktad Ustug Wodnych w Mtawie),
zlokalizowanego na dziake

0

numerze ewidencyjnym 278/2 w Baboszewie przy ul. Sp6tdzielczej oraz

petnienie nadzoru autorskiego.
2) Prognozowany zakres modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie obejmuje zaprojektowanie:
a)nowego zbiornika naziemnego

3

0

pojemnosci min. 170 m do wody uzdatnionej oraz rurociqg6w od

0

wydajnosci Q max 100 m /h sterowanego za pomOCq przetwornicy

zbiornika do stacji uzdatniania
b) nowego zestawu pompowego

3

cz~stotliwosci,

c)

wymian~

istniejqcego uktadu napowietrzania wraz z dmuchawq,

d) wymian~ uktadu filtracyjnego tj. 3 szt. filtr6w odzelaziaczy oraz 3 szt. filtr6w odmanganiaczy,
e)wymian~ filtr6w wraz z ztozem filtracyjnym oraz wymiana istniejqcego rurociqgu z rur stalowych na PVC

wraz z armaturq,
f)wymian~

uktadu ptukania filtr6w wraz z dodatkowq pompq poptucznq,

g)wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sterowniczej,

1

h) remont wn~trza budynku z wydzieleniem pomieszczen na chlorowni~ oraz zaplecze socjalno-biurowe
i sanitarne,
Opis przedmiotu zamowienia wraz z charakterystykq stanu istniejqcego zawiera zatqcznik Nr 1 do
zaproszenia.
2.Wykonawca zobowiqzany jest do:

1) Zlecenia wykonania mapy do celow projektowych oraz uzyskania wszelkich opinii, warunkow
technicznych, uzgodnien, zgod, decyzji i sprawdzen zastosowanych rozwiqzan projektowych w zakresie
wynikajqcym

z obowiqzujqcych

przepisow,

niezb~dnych

do

prawidtowego

wykonania

prac

projektowych.
2) Sporzqdzenia dokumentacji technicznej w sktad, ktorej

b~dzie

wchodzit:

a)projekt budowlany - w ilosci 4 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
lub/i jpg.

(cz~sc

graficzna), wykonany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane oraz rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
b)projekt wykonawczy - w ilosci 4 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
lub/i jpg.{ cz~sc graficzna) wykonany zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego oraz wymaganiami okreslonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
c)przedmiar robot -

w ilosci 2 egz. wersj i papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf. i

dodatkowo z uniwersalnym rozszerzeniem (.ath)
tj. opracowanie zawierajqce opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznych ich wykonania,
z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot wynikajqcych z dokumentacji oraz podstaw do
ustalenia cen jednostkowych lub naktadow rzeczowych.
Podziat przedmiaru na dwie

cz~sci. Cz~sc

I-musi zawierac zakres dotyczqcy zaprojektowania nowego

zbiornika nadziemnego wraz z orurowaniem zasilajqcym do budynku stacji, zaprojektowanie
nowego zestawu pompowego,
Cz~sc II

musi zawierac

modernizacj~

technologii filtracji wody wraz z orurowaniem, instalacja

elektryczna oraz pozostate roboty.
d)kosztorys inwestorski - 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
i dodatkowo z uniwersalnym rozszerzeniem (.ath) opracowany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw, kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planow kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Podziat kosztorysu na dwie
Cz~sc

cz~sci.

I - musi zawierac zakres dotyczqcy zaprojektowania nowego zbiornika nadziemnego wraz z

orurowaniem zasilajqcym do budynku stacji, zaprojektowanie nowego zestawu pompowego,
Cz~sc II

musi zawierac modernizacj~ technologii filtracji wody wraz z orurowaniem, instalacja

elektryczna oraz pozostate roboty.
e)szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 2 egz. wersji papierowej +
wersja elektroniczna w formacie pdf,
f) uzyskanie warunkow technicznych, uzgodnien, opinii i decyzji niezb~dnych do
projektu, w szczegolnosci:

2

wykonania

- mapy do celow projektowych,
- decyzji

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

0

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia.

-decyzji

0

g)inne

opracowania,

niezb~dne

i udzielajqcej pozwolenia na
3) Uzyskania

w

imieniu

do

decyzji

zatwierdzajqcej

projekt

budowlany

ostatecznej

decyzji

zatwierdzajqcej

projekt

budowlany .

budow~,

Zamawiajqcego

i udzielajqcej pozwolenia na

uzyskania

budow~.

3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
przez stosowne instytucje,

wizj~

0 niezb~dne

lokalnq oraz biezqce

uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane

konsultacj~

z Zamawiajqcym. W

przyj~tych

rozwiqzaniach projektowych mUSZq bye uzyte wyroby budowlane (materiaty i urzqdzenia) dopuszczone do
obrotu i powszechnie stosowane. Wykonana dokumentacja musi bye kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzye. Dokumentacja projektowa musi bye opracowana w szczegolnosci zgodnie z:
1) Ustawq z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U . z 2013 r. poz.1409 z p6Zn. zm .),
2) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z pozn. zm.),
3) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 majq 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr
130, poz. 1389),
Jezeli w trakcie trwania umowy zmieniq

si~

ww. akty prawne - zamowienie winno bye wykonane zgodnie

z przepisami obowiqzujqcymi w dniu przekazania Zamawiajqcemu petnej dokumentacji.
4)

Dokumentacja projektowa, projekty wykonawcze i przedmiary robot
zawierae opisow utrudniajqcych uczciwq

konkurencj~

w swojej tresci nie mogq

poprzez wskazanie znakow towarowych,

patentow lub pochodzenia .
Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzie

dokumentacj~

zgodnie z wymogami,

0

ktorych mowa w

art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
4.Wykonawca zobowiqzany

b~dzie

do petnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia za

wykonanie niniejszego zamowienia.
Uwaga:
Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystqpieniem do ztozenia oferty. Wykonawcy, ktorzy
chcq dokonae wizji lokalnej z udziatem przedstawiciela Zamawiajqcego, winni zgtosie
Baboszewo (pok. Nr 15) w dniu 16 lutego 2016 r. godz.

si~

do

Urz~du

Gminy

1000

III. TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA.
W zakresie projektowym:

1. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia w terminie 120 dni od podpisania umowy. Jako termin

wykonania

dokumentacji

projektowej,

w imieniu Zamawiajqcego wniosek

0

b~dzie

pozwolenie na

uznany

dzien,

budow~

bqdz zgtoszenie zamiaru wykonania robot

w

ktorym

Wykonawca

ztozy

budowlanych wraz z kompletnq dokumentacjq projektowq.
2. Podstawq spisania

protokotu

przekazania dokumentacji projektowej

b~dzie

przekazanie

przez

Wykonawc~ Zamawiajqcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjq Starostwa Powiatowego

w Ptonsku zatwierdzajqcq projekt budowlany i udzielajqcq pozwolenia na budow~ .

3

W zakresie pefnienia nadzoru autorskiego:

Wykonawca zobowiqzany jest petnie nadz6r autorski nad sporzqdzonq dokumentacjq projektowq od dnia jej
przekazania Zamawiajqcemu do uptywu okresu r~kojmi za wady fizyczne dzieta, tj. 36 m-cy liczqc od dnia
podpisania protokotu odbioru przedmiotu zam6wienia.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY.

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena.

2. Wykonawca okresli cen~ oferty, kt6ra stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacj~
przedmiotu zam6wienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i stownie z doktadnosciq do grosza (do dw6ch
miejsc po przecinku) .
3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zam6wienia,
w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich koszt6w zwiqzanych z
realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnik6w majqcych lub mogqcych miee wptyw
na koszty.
4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie zam6wienia obejmuje r6wniez:
1) wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu zam6wienia w spos6b zgodny z obowiqzujqcymi
przepisami, normami, zapisami umowy,
2) wszelkie koszty uzyskania warunk6w technicznych, uzgodnien, opinii
Wykonawc~

niezb~dnych

do poniesienia przez

w celu realizacji przedmiotu zam6wienia,

3) wynagrodzenie z tytutu przeniesienie autorskich praw majqtkowych,
4) wynagrodzenie z tytutu petnienia obowiqzk6w inspektora nadzoru autorskiego .
5. Niedoszacowanie,

pomini~cie

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawa

do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
V. WARUNKI UDZIAtU W

POST~POWANIU.

o udzielenia zam6wienia mogq ubiegae si~ Wykonawcy, kt6rzy spetniajq warunki dotyczqce:
l)Posiadania wiedzy i doswiadczenia.
Opis sposobu dokonania oceny spetniania tego warunku:
Wykonawca zobowiqzany jest wykazae, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy w tym okresie, wykonat co najmniej jednq kompletnq
dokumentacj~ projektowq na budow~jmodernizacj~ stacji uzdatniania wody lub innego obiektu
por6wnywalnego pod wzgl~dem technologicznym i zatqczyt dow6d, ze ustuga zostata wykonana nalezycie.
2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
Opis sposobu dokonania oceny spetniania tego warunku:
Wykonawca musi wykazae, ze dysponuje osobqjosobami zdolnqjzdolnymi do wykonania zam6wienia tj.
posiadajqcqj posiadajqcymi odpowiednie uprawnienia budowlane 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub kt6rejjkt6rych kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odr~bnych.
- co najmniej jednq osobq, kt6ra posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
- co najmniej jednq osobq, kt6ra posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji wodociqgowych i kanalizacyjnych;
2.W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdae od Wykonawc6w wyjasnien
dotyczqcych tresci ztozonych ofert.
3.Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe (z

uwzgl~dnieniem

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny.
4.Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

4

okreslonym w zaproszeniu do ztozenia oferty i zostata oceniona jako najkorzystniejsza.
5 . lnformacj~

0

wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl

oraz na tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo.
VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZtOiENIA OFERTY.
1. Oferta wraz z zatqcznikami powinna bye sporzqdzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~jy
uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ciq Wykonawcy.
2. Wykaz dokument6w jakie majq dostarczye Wykonawcy:
l)IIFormularz ofertowy" (zatqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia),
2) Wykaz ustug projektowych wraz z dowodem potwierdzajqcym, ze min. 1 ustuga zostata wykonana
nalezycie. (zatqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia),
3)Oswiadczenie, ze osoby, kt6re b~dq uczestniczye w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq
wymagane uprawnienia ,jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien. (zatqcznik nr 3)
4) Wykaz os6b, kt6re b~dq uczestniczye w wykonywaniu zam6wienia (zatqcznik nr 4)
5)wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zatqcznik nr 5 do niniejszego zaproszenia),
6)Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziatalnosci
gospodarczej ,jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji.
3.

Ofert~

nalezy ztozye do 19 lutego 2016 roku do godz. 10 00:

-za posrednictwem poczty/przesytki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska
9A, 09 -130 Baboszewo,
- lub osobiscie w Kancelarii Og61nej
w

zamkni~tej

Urz~du

Gminy Baboszewo,

kopercie z napisem: Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie

modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie.
4. Oferty ztozone po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone . 0 zachowaniu terminu ztozenia
oferty decyduje data wptywu oferty do

Urz~du

Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uptywie terminu

sktadania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie
moze ztozye tylko jednq

b~dzie

podlegata ocenie. Wykonawca

ofert~.

5. Otwarcie ztozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 19 lutego 2016 roku
6. Osoba uprawniona do porozumiewania

si~

z Wykonawcami -

0

godz. 10 15 .

Zbigniew Sulinski

-

e-mail:

zp@gminababoszewo.pl
7.Zaproszenie do ztozenia oferty w

post~powaniu 0

udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogtoszen
11.02.2016 r.

Urz~du

Gminy Baboszewo w dniu

WOJT
50hedLt' /omQ~

Zataczniki:

mgr Tomas z Sobecki

Zatqcznik Nr 1- Formularz oferty
Zatqcznik Nr 2 - Formula rz IIWykaz ustug"

Zatqcznik Nr 3 - Oswiadczenie dot. uprawnien os6b uczestniczqcych w wykonywaniu zam6wienia.
Zatqcznik Nr 4 - Wykaz os6b, kt6re

b~dq

uczestn iczye w wykonaniu zam6wienia

Zatqcznik Nr 5 - Wz6r umowy
Zatqcznik Nr 6- Opis przedmiotu zam6wienia.
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Zafqcznik Nr 1
ZP.ZO.271 .2.2016
.... ............. .. .. .............. , dnia .. ................ ....... .
(Pieczf!cjirmowa Wykonawcy)

OFERTA
GMINA BABOSZEWO
09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
1)*

pelna nazwa firmy (Wykonawcy / pelnomocnika * *)

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1

1_1_1_1_-1_1_1_1_-1_1_1_-1_1_1
NIP

REGON

kod

ulica nr lokalu

miejscowosc

-----------------@------------strona internetowa

wojewodztwo

e-mail

numer telefonu stacjonarnego

numer faksu

Osoba do kontaktu:

nr tel. komorkowego

2)*

pelna nazwa firmy

(kolejne go Wykonawcy wspolnie ubiegaj'lcego siy 0 zamow i enie)

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1
J_I_I

1_1_1_1_-1_1_·1_1_-I_I_L..:

REGON

kod

NIP

miejscowosc

ulica Inr domul nr lokalu

wojewOdztwo

--------------------@----------------strona internetowa

e-mail

numer telefonu
1,2*) nalezy wpisac dane kazdego wykonawcy, ktory ubiega si((
tabelky)
**) niepotrzebne skreslic

numer faksu
0

udzielenie zamowienia (w miary potrzeby rozszerzyc formularz

0

kolejn'l

W zwiqzku z zaproszeniem do ztozenia oferty ogtoszonym na stronie internetowej
www.ugbaboszewo.bip.org.pl w dniu lliutego 2016 r., sktadam/y

ofert~

na opracowanie

dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie
(uzytkowanej przez Zaktad Ustug Wodnych w Mtawie), zlokalizowanego na dziatce

0

numerze

ewidencyjnym 278/2 przy ul. Spotdzielczej w Baboszewie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

CENA OFERTY:

w kwocie netto : ................................... .... PLN
(stownie .................................................................................... ...... ..... .....................
..... .... ..................... .. ........................... ... ... . ............ ............ ..... ....... ..... )

podatek VAT w wysokosci ...... %, w kwocie: ...................... ... PLN

BRuno ....................................PLN
Stownie: ................................................... .............................................. .
1. Powyzsza cena obejmuje peten zakres ustug stanowiqcych przedmiot zamowienia, w tym miE:dzy
innymi:
1) wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu zamowienia w sposob zgodny z
obowiqzujqcymi przepisami, normami, zapisami umowy,
2) wszelkie koszty uzyskania warunkow technicznych, uzgodnien, opinii niezbE:dnych do poniesienia
przez WykonawcE: w celu realizacji przedmiotu zamowienia,
3) wynagrodzenie z tytutu przeniesienie autorskich praw majqtkowych,
4) wynagrodzenie z tytutu petnienia obowiqzkow inspektora nadzoru autorskiego.
2.Zobowiqzujemy siE: do wykonania przedmiotu zamowienia (w zakresie projektowym) w ciqgu
120 dni od podpisania umowy.
W tym te rminie zobowiqzujemy siE: ztozyc w imieniu Zamawiajqcego wniosek 0 pozwolenie na
budowE: wraz z kompletnq dokumentacjq projektowq.
3.Zobowiqzyjemy siE: jest petniC nadzor auto rski nad sporzqdzonq dokumentacjq projektowq od dnia
jej przekazania Zamawiajqcemu do uptywu okres rE:kojm i za wady fizyczne dzieta, tj. 36 m-cy liczqc od
dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamowienia .
4.0swiadczam/y, ze przed ztozeniem oferty zapoznalismy siE: ze wszystkimi informacjami dot.
zamowienia ZP .ZO.271.2.2016 zamieszczonymi na stronie internetowej
www.ugbaboszewo.bip.org.pl
5.0swiadczam/y, ze uwazamy siE: za zwiqzanych niniejsza ofertq przez okres 30 dni
od ostatecznego terminu sktadania ofert.
6. Oswiadczam/y, ze akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy
zobowiqzujemy siE:, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach,
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

w

7. Oswiadczam/y, ze posiadam/y odpowiednie uprawnienia lub dysponujE:/emy osoba posiadajqcq
odpowiednie uprawnienia budowlane 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.) lub ktorej kwalifikacje zawodowe zostaty uznane
na zasadach okreslonych w przepisach odrE:bnych.
8. Oswiadczamjy, ze zamowienie zrealizujemy sami** ; za pomocq podwykonawcow**
* - niepotrzebne skres!ic
Zakres ustug zleconych podwykonawcom:

(WpisaCjezeli dotyczy)
9. Oswiadczam/y, ze sposob reprezentacji Wykonawcow wspolnie
ubiegajqcych siE: 0 udzielenie zamowienia jest nastE:pujqcy:
(Wypelniajq jedynie przedsi!?biorcy skladajqcy wsp6tnq ofert!? - sp6/ki cywilne tub konsorcja)

10 . Akceptuj~/emy

spos6b i termin ptatnosci za wykonanie przedmiotu zam6wienia. Podstawq do

wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zam6wienia
protokotu z przekazania przez

Wykonawc~

b~dzie

podpisanie bezusterkowego

Zamawiajqcemu kompletnej dokumentacji projektowej

wraz z decyzjq Starostwa Powiatowego w Ptonsku zatwierdzajqcq projekt budowlany i udzielajqcq
pozwolenia na

budow~ .

11.1ntegralnq cz~sc oferty stanowiq nast~pujqce zatqczniki:
1) Wykaz ustug projektowych wraz z dowodami potwierdzajqcym, ze ustugi zostaty wykonane
nalezycie.
2) Oswiadczenie, ze osoby, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq
wymagane uprawnienia (jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien).
3) Wykaz os6b, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia .
4)Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziatalnosci
gospodarczej , jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji.
5) Zaakceptowany wz6r umowy
5) Inne dokumenty (wymienic)

12. Osoba do kontaktu:

(Imil? i nazwisko)
Telefon

Pod pis i

(Stanowisko)
Fax.

piecz~c

E-mail

imienna:
(Osoba lub osoby upowatnione do zlotenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

(Miejscowosc)

(data)

Znak: ZP. ZO.271 .2.2016
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(Piecz~c

firmowa Wykonawcy)

Wykaz uslug projektowych
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
(a jeteli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie.
w postE:powaniu

0

udzielenie zamowienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej

w zakresie modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie (uiytkowanej przez
Zaktad ustug Wodnych w Mtawie), zlokalizowanego na dziatce

0

numerze ewidencyjnym 278/2

przy ul. Spotdzielczej w Baboszewie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Rodzaj ustug projektowych

Miejsce wykonania

Okres realizacji

(nazwa, zakres)

(strona zamawiaj",ca
adres, nr telefonu)

od

Do oferty zal~czono dowody
w spos6b naleZyty.
IIose dowod6w: ...... .

Pod pis i

piecz~c

potwierdzaj~ce,

do

iz najwazniejsze uslugi projektowe zostaly wykonane

imienna: ....... .. .......... .. .. ...... ... .............. ..... ..... .. .............. ... .. ..... .... ...
(Osoba lub osoby upowaznione do zfozenia podpisu w imieniu

Wykonawcy)

(Miejscowosc)

(data)

Zalqcznik Nr 3
(Piecz~c

firmowa Wykonawcy)

Oswiadczenie
o posiadaniu wymaganych uprawnien

I IMIE;

I

2.

I.

NAZWISKO
Jako osoba uprawniona do reprezentowania niZej wymienionego/-ych* wykonawcy/-ow*
I

Wykonawca
Adres

I

Wykonawca
Adres

°

w postypowaniu udzielenie zam6wienia publicznego realizowanym przez Gminy
Baboszewo, kt6rego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie (uiytkowanej przez
Zaklad Uslug Wodnych w Mlawie), zlokalizowanego na dzialce 0 numerze
ewidencyjnym 278/2 w Baboszewie przy ul. Spoldzielczej oraz pelnienie nadzoru
autorskiego.

oswiadczam, ze osoby, kt6re bydq. uczestniczyc w wykonywaniu zamowlenia, posiadajq.
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq. obowiq.zek posiadania takich uprawnien .

............ .. ............. . .... ... . , .................... .. ... .

Miejscowos6

dnia

(podpis osoby uprawnionej skladaj1!cej
oswiadczenie)

Znak: ZP. ZO.271.2 .2016
ZAI:.IjCZNIK Nr 4

(PieCZllC firmowa Wykonawcy)

WYKAZOSOB
KTORE BFiDJ\ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
IMIIi
NAZWISKO

2.

1.

Jako osoba uprawniona do reprezentowania niiej wymienionego/-ych* wykonawcy/-6w*
Wykonawca
Adres
Wykonawca
Adres
Przedktadam wykaz os6b, kt6re b~d'1 uczestniczyc, w wykonywaniu ustug w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie
(uzytkowanej przez Zaktad Ustug Wodnych w MtawieL zlokalizowanego na dziatce 0 numerze
ewidencyjnym 278/2 przy ul. Sp6tdzielczej w Baboszewie oraz petnienie nadzoru autorskiego,
oswiadczam, ze ww. wykonawca (-y) dysponuje (-'1):
Imi~

Kwalifikacje zawodowe

i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynnosci

Informacja
o podstawie do
dysponowania

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

fWykazac co najrnniej jedn~ osob~
posiadaj~c~ uprawnienia do projektowania
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci ,
instalacji i urzlldzeii elektrycznych
i elektroenergetycznych (lub odpowiadaj~ce
irn rownowatne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowi¥uj~cych przepisowf

D wlasny
Dudost((pniony

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

fWykazac co najnmiej jedn~ osob~
posiadaj~c~ uprawnienia do projektowania
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wodocillgowych i kanalizacyjnych (lub
odpowiadaj~ce irn rownowatne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowi¥uj~cych przepisow/

D wlasny
Dudost((pniony

.. ........ ......... ................. , ......................... .
Miejscowosc

dnia

(podpis osoby uprawnionej skladajqcej
oswiadczenie)

*poprzez odpowiednie przekreslenia nalezy dostosowac tresc oswiadczenia do stanu faJ..'1ycznego i statusu podrniotu, ktory je sklada,
wykonawcy

wystypuj~cego

y.:

samodzielnie w postypowaniu;

pelnornocnika wykonawcow (konsorcj urn, spolki cywilnej) wspolnie ubiegaj~cych siy 0 udzielenie zarnowienia.
U\VAGA ! W przypadku dysponowania osobll, ktora nie wchodzi w zakres zasobu kadrowego wlasnego Wykonawcy (Iub
zasobu wspolnego w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum lub spolk~ cywilnll) - nalezy przedstawic wraz z ofertll
pisemne zobowillzanie wlasciwego podmiotu do udost~pniania danej osoby do udzialu w wykonywaniu zamowienia.

ZA/:ACZNIK Nr 5

UMOWA Nr ... /2016

zawarta w dniu .......... lutego 2016 r. w Baboszewie, pomi~dzy Gmin'l Baboszewo NIP 567-179-04-40,
REGON 130378054 z siedzib q przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowanq przez:
- W6jta Gminy Baboszewo,

Tomasza Sobecki ego

przy kontrasygnacie:
- Skarbnik Gminy Baboszewo,

Anny Guzanowskiej

zwanq dalej Zamawiaj'lcym,

a
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawc'l,
W wyniku przeprowadzonego post~powania

0

udzielenie zamowienia publicznego

0

wartosci szacunkowej

poniiej 30000 euro znak: ZP.ZO.271.2.2016 na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie oraz petnienie nadzoru autorskiego,
ogtoszonego w dniu ........ Iutego 2016 r. na stronie internetowej Zamawiajqcego
www.ugbaboszewo .bip.org.plitablicy ogtoszen
o

nast~pujqcej

Urz~du

Gminy Baboszewo zostata zawarta umowa

tresci:
§1
Przedmiot umowy i warunki realizacji

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku
Stacji Uzdatniania Wody w
zlokalizowanego na dziake

Baboszewie (uiytkowanej przez Zaktad
0

numerze ewidencyjnym 278/2

Ustug Wodnych w Mtawie),

przy ul. Spotdzielczej

w Baboszewie

Wykonawca zobowiqzany jest do:
1) Zlecenia wykonania mapy do celow projektowych oraz uzyskania wszelkich opinii, warunkow
technicznych, uzgodnien, zgod, decyzji i sprawdzen zastosowanych rozwiqzan projektowych w zakresie
wynikajqcym

z obowiqzujqcych

przepisow,

niezb~dnych

do

prawidtowego

wykonania

prac

projektowych.
2) Sporzqdzenia dokumentacji technicznej w sktad, ktorej

b~dzie

wchodzH:

a)projekt budowlany - w ilosci 4 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
lub/i jpg. (cz~sc graficzna), wykonany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
b)projekt wykonawczy - w ilosci 4 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
lub/i jpg.(cz~sc graficzna) wykonany zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouiytkowego oraz wymaganiami okreslonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
c)przedmiar robot -

w ilosci 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.

i dodatkowo z uniwersalnym rozszerzeniem (.ath)
tj. opracowanie zawierajqce opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznych ich wykonania,
z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot wynikajqcych z dokumentacji oraz podstaw do
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ustalenia cen jednostkowych lub nakladow rzeczowych.
Podzial przedmiaru na dwie cz~sci. Cz~se I-musi zawierae zakres dotyczqcy zaprojektowania nowego
zbiornika nadziemnego wraz z orurowaniem zasilajqcym do budynku stacji, zaprojektowanie
nowego zestawu pompowego,
Cz~se II musi zawierae modernizacj~ technologii filtracji wody wraz z orurowaniem, instalacja
elektryczna oraz pozostate roboty.
d)kosztorys inwestorski - 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
i dodatkowo z uniwersalnym rozszerzeniem (.ath) opracowany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw, kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planow kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Podzial kosztorysu na dwie
Cz~se

cz~sci.

I - musi zawierae zakres dotyczqcy zaprojektowania nowego zbiornika nadziemnego wraz z

orurowaniem zasilajqcym do budynku stacji, zaprojektowanie nowego zestawu pompowego,
Cz~se

II musi zawierae modernizacj~ technologii filtracji wody wraz z orurowaniem, instalacja

elektryczna oraz pozostale roboty.
e)szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 2 egz. wersji papierowej +
wersja elektroniczna w formacie pdf,
f) uzyskanie warunk6w technicznych, uzgodnien, opinii i decyzji

niezb~dnych

do

wykonania

projektu, w szczegolnosci:
- mapy do celow projektowych,
- decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
-decyzji

0

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

g)inne

opracowania,

niezb~dne

i udzielajqcej pozwolenia na
3) Uzyskania

w

imieniu

do

uzyskania

decyzji

zatwierdzajqcej

projekt

budowlany

ostatecznej

decyzji

zatwierdzajqcej

projekt

budowlany

budow~,

Zamawiajqcego

i udzielajqcej pozwolenia na

realizacj~ przedsi~wzi~cia.

budow~.

3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
przez stosowne instytucje,

wizj~

0 niezb~dne

lokalnq oraz biezqce

uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane

konsultacj~

z Zamawiajqcym. W

przyj~tych

rozwiqzaniach projektowych mUSZq bye uzyte wyroby budowlane (materialy i urzqdzenia) dopuszczone do
obrotu i powszechnie stosowane . Wykonana dokumentacja musi bye kompletna z punktu widzenia celu,
kt6remu ma stuzye. Dokumentacja projektowa musi bye opracowana w szczeg61nosci zgodnie z:
1) Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6Zn. zm .),
2) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z p6Zn. zm .),
3) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 majq 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow koszt6w prac projektowych oraz planowanych
kosztow rob6t budowlanych okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr
130, poz. 1389),
Jezeli w trakcie trwania umowy zmieniq

si~

ww. akty prawne - zam6wienie winno bye wykonane zgodnie

z przepisami obowiqzujqcymi w dniu przekazania Zamawiajqcemu petnej dokumentacji.
4)

Dokumentacja projektowa, projekty wykonawcze i przedmiary robot

w swojej tresci nie mogq

zawierae opisow utrudniajqcych uczciwq konkurencj~ poprzez wskazanie znak6w towarowych,
patentow lub pochodzenia.
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Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzic dokumentacj~ zgodnie z wymogami,

0

ktorych mowa

wart. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamowien publicznych .
4.Wykonawca zobowiqzany b~dzie do petnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia za
wykonanie niniejszego zamowienia.
§2

Oswiadczenia Wykonawcy

2.Wykonawca oswiadcza:
1) ze dysponuje wiedzq, doswiadczeniem oraz uprawnieniami niezb~dnymi do nalezytego zrealizowania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy i zobowiqzuje si~ wykonac zamowienie ze szczegolnq
starannosci q, wedtug najlepszej wiedzy, umiej~tnosci, z uwzgl~dnieniem obowiqzujqcych przepisow prawa
i przyj~tych standardow, majqc takze na wzgl~dzie ochron~ interesow Zamawiajqcego.
2)ze przy wykonywaniu przedmiotu umowy

b~dzie

wykorzystywat jedynie materiaty, utwory, dane

i informacje oraz programy komputerowe, ktore Sq zgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa, a w
szczegolnosci nie naruszajq dobr osobistych, majqtkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych,
praw do znakow towarowych lub wzorow uzytkowych, a takze danych osobowych osob trzecich. Gdyby
doszto do takiego naruszenia wytqcznq odpowiedzialnosc

wzgl~dem

osob trzecich ktorych prawa zostaty

naruszone ponosi Wykonawca.
§3
Obowiqzki Wykonawcy

l.wykonawca ma obowiqzek w szczegolnosci:
l)Przeprowadzania konsultacji z Zamawiajqcym na kazdym eta pie projektowania dokumentacji, dotyczqce
istotnych elementow majqcych wptyw na koszt,
2)lnformowania

niezwtocznie

w

formie

funkcj~

pisemnej

i architektur~ obiektu.
Zamawiajqcego

0

wyst~pujqcych

trudnosciach

w realizacji przedmiotu umowy.
3)Terminowego wykonania i przekazania do Zamawiajqcego przedmiotu umowy.
4) Petnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej
w szczegolnosci:
a) Wyjasniania Zamawiajqcemu w terminie 3 dni wqtpliwosci dotyczqcych dokumentacji projektowej
i zawartych w niej rozwiqzan,
b) w przypadku zaproponowania przez
IIrownowaznychll tzn.

0

wykonawc~

robot w ofercie przetargowej materiatow lub urzqdzen

parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej -

zobowiqzany jest do wydania IIna eta pie analizy ofert i na wniosek Zamawiajqcego, pisemnej opinii na
temat parametrow tych materiatow i urzqdzen,
c) uczestniczenia w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajqcego (na kazde zqdanie
Zamawiajqcego w terminach z nim uzgodnionych),
d) czuwania w toku wykonywania robot budowlanych nad ich zgodnosci q z projektem,
e) uzupetniania szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia wykonawcy robot budowlanych
wqtpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot. W razie potrzeby wykonywanie rysunkow
zamiennych i dodatkowych opracowan,
nieodst~pujqcym

niezb~dnych

dla prawidtowej realizacji inwestycji, w zakresie

w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budow~,

f) przybycia na teren budowy na kazde wezwanie i w terminie uzgodnionym z Zamawiajqcym,
g) nadzor nad wykonawcq robot budowlanych w zakresie poprawnosci sporzqdzenia dokumentacji
powykonawczej, uwzgl~dniajqcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej
w trakcie realizacji inwestycji,
h) uczestniczenia w odbiorze koncowym na wezwanie Zamawiajqcego w terminie przez niego wskazanym.
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§4

Obowiqzki Zamawiajqcego
1. Nadzor nad realizacjq prac zgodnie z terminami i czynnosciami okreslonymi w harmonogramie robot.

2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:
1) nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanej dokumentacji technicznej,
2) sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgl~dem jej zgodnosci z wczesniejszymi ustaleniami
z Wykonawcq w terminie do 7 dni przed dniem ztozenia w niosku do Starostwa Powiatowego w Ptonsku .
3.Dokonanie odbioru wykonanej ustugi w ciqgu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajqcego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznq decyzjq zatwierdzajqcq projekt
budowlany i udzielajqcej pozwolenia na

budow~.

§5
Terminy

Wykonawca wykona przedmiot umowy w nast~pujqcych te rminach:
1. Termin wykonania dokumentacji projektowej - 120 dni od podpisania umowy. Jako term in wykonania
dokumentacji projektowej,
wniosek 0 pozwolenie na

b~dzie

budow~

uznany dzien, w ktorym Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajqcego
wraz z komp letnq dokumentacjq projektowq . Wykonawca zobowiqzany

jest do przedtoienia Zamawiajqcemu potwierdzenia ztozen ia wniosku 0 pozwo lenie na

budow~

wraz

z kompletnq dokumentacjq projektowq.
Podstawq spisania protokotu odbioru przedmiotu zamowienia

b~dzie

przekazanie przez

Wykonawc~

Zamawiajqcemu kompletnej dokumentacji projektowej w raz z ostatecznq decyzjq Starostwa Powiatowego
w Ptonsku zatwierdzajqcq projekt budowlany i udzielajqcq pozwolenia na

budow~.

2.Wykonawca zobowiqzany jest petnic nadzor autorski nad sporzqdzonq dokumentacjq projektowq od dnia
jej przekazania Zamawiajqcemu do uptywu okresu

r~kojmi

za wady fizyczne dzieta, tj. 36 m-cy liczqc od dnia

podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.
§6

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w nlnleJszej umowie i zgodnie ze ztoionq

ofertq,

Zamawiajqcy

zobowiqzuje

si~

zaptacic

Wykonawcy

wynagrodzenie

ryczattowe

w kwocie: ......................... zt brutto
stownie: ... .............................. ............... ... ................................. ..................... ........................ zt brutto,
w tym podatek VAT .................. zt
netto: ..................... ...............
2. Wynagrodzenie ryczattowe

zt
0

ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z

realizacj~

przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiqzanych z realizacjq przed miotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow mogqcych
miec wptyw na koszty.
3. Wynagrodzenie ryczattowe 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez:
1) wszelkie koszty przygotowania i real izacji przedmiotu zamowienia w sposob zgodny z obowiqzujqcymi
przepisami, normami, zapisami umowy,
2) wszelkie koszty uzyskania warunkow technicznych, uzgodnien, opinii niezb~dnych do poniesienia przez
Wykonawc~

w celu realizacji przedmiotu zamowienia,

3) wynagrodzenie z tytutu przeniesienia auto rskich praw majqtkowych,
4) wynagrodzenie z tytutu petnienia obowiqzkow inspektora nadzoru autorskiego.
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2. Wykonawcy nie przystuguje zadne inne roszczenie
w umowie, ani roszczenie

0

0

dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane

zwrot koszt6w poniesionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.

3. Wykonawca wyraza zgod~ na potrqcenie ewentualnych kar umownych z przystugujqcego Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego.
§7
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia ustugi faktu rami cz~sciowymi.
2. Podstaw~

wystawienia faktury stanowi protok6t bezusterkowego odbioru przedmiotu zam6wienia,

podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~.
3. Ptatnosc b~dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc~ w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy.
4. Termin ptatnosci za wykonanie przedmiotu zam6wienia 14 dn i liczqc od daty wptywu faktury za
przedmiotowq
4. Za

dat~

ustug~

do siedziby Zamawiajqcego.

zaptaty uwaza

si~

dzien obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

§8
Osoby odpowiedzialne za realizacj.:; umowy

1. Do kontakt6w i koordynowania spraw zwiqzanych z realizacjq zakresu meryto rycznego umowy Strony
wyznaczajq

nast~pujqce

osoby:

1) ze strony Zamawiajqcego: .......................................... ..................... .

2) ze strony Wykonawcy: ..................................................................... .

§9
Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi z chwil q dostarczenia Zamawiajqcemu przedmiotu umowy autorskie prawa
majqtkowe do wykonanego w ramach umowy dzieta na wszystkich polach eksploatacji.
2. Wynagrodzenie z tytutu przekazania autorskich praw majqtkowych miesci si~ w kwocie um6wionego
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust 1.
3. Przeniesienie

autorskich

praw

do

sporzqdzonej

dokumentacji

technicznej jest

nieograniczone

terytorialnie i czasowo.
4. Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majqtkowych i d6br osobistych os6b trzecich,
odnoszqcych

si~

do przedmiotu umowy oraz

przedmiot praw autorskich,
t akze nie

b~dq

b~dq

oswiadcza, ze wszystkie wyn iki prac mogqce stanowic

oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z utwor6w os6b trzecich, a

naruszac autorskich praw majqtkowych i d6br osobistych os6b trzecich.

5. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne , pozostajq wtasnosci q projektant6w- autor6w
opracowa nia.
§ 10
R.:;kojmia

1.Wykonawca gwarantuje, ze przed miot umowy
2Wykonawca udziela Zamawiajqcemu

r~kojmi

b~dzie

wolny od wad.

za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

3W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie

r~kojmi,

Wykonawca jest zobowiqzany do

bezptatnego usuni~cia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego, bez wzg l ~du na wysokosc
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zwiqzanych z tym koszt6w.
4.w przypadku nieusuni~cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie, Zamawiajqcy b~dzie mogt
usunqe wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
5.Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 4, nie wytqcza prawa Zamawiajqcego do naliczenia kar
umownych,

0

kt6rych mowa w § 13 Umowy.

6.Termin wygasni~cia uprawnien przystugujqcych Zamawiajqcemu od Wykonawcy z tytutu r~kojmi za wady
fizyczne dzieta (projektu) uptywa z dniem, kiedy obiekt budowlany - zbudowany na podstawie dokumentacji
projektowej - zostat oddany inwestorowi, jednak nie p6Zniej niz po uptywie 3 lat liczqc od daty podpisania
protokotu odbioru przedmiotu zam6wienia tj. przekazania Zamawiajqcemu kompletnej dokumentacji
projektowej z zastrzezeniem, ze zakonczenie okresu r~kojmi nie moze nastqpie wczesniej, niz po
stwierdzeniu przez Zamawiajqcego

usuni~cia

wad ujawnionych w tym okresie.
§ 11

OdstClpienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstqpienia od umowy w oparciu

0

przepisy tytutu XV Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajqcemu przystuguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w

nast~pujqcych

przypadkach:

1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna by to przewidziee w chwili zawarcia Umowy; odstqpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastqpie w terminie 30 dni od

powzi~cia

wiadomosci 0 powyzszych

okolicznosciach,
2) Wykonawca nie rozpoczqt realizacji zam6wienia bez uzasadnionych przyczyn i nie przystqpit do niej,
pomimo wezwania Zamawiajqcego ztozonego na pismie,
3) Wykonawca przerwat realizacj~ zam6wienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
3. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye przekazane Wykonawcy lub
Zamawiajqcemu co najmniej 7 dni przed terminem odstqpienia.
§ 12
Zmiana postanowien umowy

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 2.
2. Zamawiajqcy dopuszcza

zmian~

postanowien

zawartej

umowy dotyczqcej terminu

wykonania

w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci)
skutkujqcych niemozliwosciq dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zam6wienia, zwiqzanych z:
1) niezaleznq od Wykonawcy istotnq zmianq zatozen projektowych wprowadzonych przez Zamawiajqcego
po uptywie potowy okresu przeznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowej,
Istotnq zmiana zatozen projektowych jest taka zmiana, kt6ra spowoduje op6Znienie prac poprzez np.
koniecznose uzyskania stanowiska jednostek uzgadniajqcych, opiniujqcych i inne ujawnione w toku prac
okolicznosci, kt6rych nie mozna byto przewidziee na eta pie opracowania opisu przedmiotu zam6wienia
i ztozenia oferty.
2) udokumentowanymi

op6Znieniami

instytucji

opiniujqcych

lub

uzgadniajqcych

dokumentacj~

projektowq.
3.Podstawq do stosownego przedtuzenia w ww. przypadkach terminu wykonania przedmiotu umowy

b~dzie

pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podj~ciem dziatan przez Wykonawc~, majqcych na
celu realizacj~ prac w terminie zatozonym w opisie przedmiotu zam6wienia i okresleniem przyczyny i
rozmiaru op6znienia.
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4.Termin realizacji ustug projektowych moze zostac przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego
op6Znienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zafozen lub
warunk6w realizacji zam6wienia, niezaleznej od Wykonawcy.
§13

Kary umowne
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia

od Wykonawcy kar umownych:
1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi

odpowiedzialnosc

Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,
2) za odstqpienie od umowy przez

Wykonawc~

z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego,

kar~

umownq

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,
3) za op6Znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6Znienia, jednak nie
wi~cej

niz 20% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

4) za op6Znienie w

usuni~ciu

wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony ad dnia
uptywie terminu wyznaczonego na
wzgl~du

usuni~cie

wad. Wykonawca nie moze odm6wic

nast~pnego

usuni~cia

po

wad bez

na wysokosc zwiqzanych z tym koszt6w.

2.Zamawiajqcy ma prawo potrqcic nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujqcego Wykonawcy.
3Wykonawcy przystugujq kary umowne:

1) za odstqpienie ad umowy przez Zamawiajqcego lub przez
odpowiedzialnosc

Zamawiajqcy,

w

wysokosci

Wykonawc~

10%

z przyczyn, za kt6re po nasi

wynagrodzenia

umownego

brutto

okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjqtkiem sytuacji gdy wystqpi istotna zmiana okolicznosci powodujqca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili
zawarcia umowy, pod warunkiem odstqpienia przez Zamawiajqcego od umowy w terminie 30 dni od
powzi~cia

wiadomosci a tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od kar umownych, a kt6rych mowa w ust. 1 Zamawiajqcy jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach og6lnych.
§ 14

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

przepisy szczeg61ne dotyczqce przedmiotu zam6wienia.
2. Ewentualne spory mogqce wyniknqc z realizacji umowy Strony zobowiqzujq
w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory

b~dzie

si~

rozwiqzywac polubownie,

rozstrzygac sqd powszechny wtasciwy

miejscowo wedtug siedziby Zamawiajqcego .
3.

Umow~

niniejszq sporzqdza

si~

w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje

Zamawiajqcya 1 egz. Wykonawca.
4. Integralnq cz~sc umowy stanowiq zatqczniki:
Zat. Nr 1 -

Opis przedmiotu zam6wienia

Zat. Nr 2 -

Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJJ\CY:
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Zalqcznik Nr 6 do zaproszenia
Zalqcznik Nr 1 do Umowy Nr .... .. z dnia ........... .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt modernizacji nalezy wykonac w oparciu 0:
- uzgodnienia z Inwestorem - Gminq Baboszewo, reprezentowanq przez W6jta Gminy
-uzgodnienia z uzytkownikiem Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie tj. Zaktad Ustug Wodnych w
Mtawie
-obowiqzujqce normy i przepisy
-wizj~

lokalnq

2.lnwestor
Inwestorem modernizacji jest Gmina Baboszewo natomiast uzytkownikiem Zaktad Ustug Wodnych w
Mtawie.

3. eel i zakres opracowania
Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Baboszewie oraz zaprojektowanie nowego zbiornika wyr6wnawczego

0

pojemnosci

3

min. V=170 m dla wody uzdatnionej- miejsce lokalizacji dziatka nr 278/2 w Baboszewie przy ul.
Sp6tdzielczej.
Przebudowa stacji ma pozwolic na popraw~ jakosci wody oraz cisnienia wody, aby zaspokoic obecne i
prognozowane zapotrzebowanie na

wod~

przy zachowaniu parametr6w jakosciowych zgodnych z

Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

4. Stan istniejqcy
Istniejqca Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na wydzielonej dziatce nr 278/2 potozonej przy ul.
Sp6tdzielczej w Baboszewie -

b~dqcej

wtasnosciq Gminy Baboszewo.

Teren stacji posiada ogrodzenie z siatki stalowej, kt6ra zabezpiecza przed

dost~pem

os6b postronnych.

Budynek w kt6rego cz~sci znajduje si~ stacja jest w stanie dobrym. Wyposazony jest w okna

pev 0

wsp6tczynniku przenikalnosci ciepta zgodnym z PN-EN 14351, drzwi zewn~trzne i sciany zewn~trzne
ocieplone. Wn~trze budynku wymaga remontu i dostosowanie do standard6w higienicznych wymagane
dla obiekt6w jakimi Sq stacje uzdatniania wody w postaci dodatkowego pomieszczenia na chlorowni~
oraz zaplecza socjalno-biurowego i sanitarnego.
Studnie gt~binowe zlokalizowane Sq od strony wejscia . Wydajnosc eksploatacyjna studni Q 54m 3/h . W
ramach modernizacji nalezy zaprojektowac wymian~ pomp

gt~binowych

wraz wodomierzem. Obecnie

1

3

stacja posiada waine pozwolenie wodnoprawne na pobor wody w ilosci 50 m /h oraz na odprowadzan ie
poptuczyn- zakres modernizacji nie b~dzie dotyczyt zmiany okreslonych w/w pozwoleniu . Woda jest
pobierana z studni gt~binowych za pomocq pomp gt~binowych. Ttoczona woda jest napowietrzana w
aeratorze cisnieniowych a nast~pnie przez uktad filtracyjny dwustopniowy na hydrofory do stabilizacji
cisnienia i dalej w siec wodociqgowq. Ten system naleiy zmienic poprzez zaprojektowanie zbiornika
wyrownawczego na wod~ uzdatnionq i zaprojektowanie 11 0 stopnia ttoczenia przy wykorzystaniu nowego
zestawu pompowego

0

wydajnosci Q

max

3

100 m /h.

5. Zakres modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie

Zakres modernizacji stacji:
-zaprojektowanie nowego zbiornika naziemnego

0

3

pojemnosci min. 170 m do wody uzdatnionej oraz

rurociqgow od zbiornika do stacji uzdatniania
- nowego zestawu pompowego

0

wydajnosci Q max 100 m 3/h sterowanego za pomOCq przetwornicy

cz~stotliwosci

- wymiana istniejqcego uktadu napowietrzania wraz z dmuchawq
- wymiana uktadu filtracyjnego tj 3 szt filtrow odielaziaczy oraz 3 szt. filtrow odmanganiaczy
- wymiana filt row wraz z ztoiem filtracyjnym oraz wymiana istniejqcego rurociqgu z ru r stalowych na PVC
wraz z armaturq
-wymiana uktadu ptukania filtrow wraz z dodatkowq pompq poptucznq
-wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sterowniczej

Zamawiajqcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na stacji uzdatniania wody celem rozpoznania
istniejqcego stanu i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej .
Projekt modernizacji technologii stacji podlega akceptacji przez Zamawiajqcego.
6. Obowiqzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiqzany jest do:
1) Zlecenia wykonania mapy do cel6w projektowych oraz uzyskania wszelkich opinii, warunkow
technicznych, uzgodnien, zg6d, decyzji i sprawdzen zastosowanych rozwiqzan projektowych w
zakresie wynikajqcym z obowiqzujqcych przepisow,

niezb~dnych

do prawidtowego wykonania prac

projektowych.
2) Sporzqdzenia dokumentacji technicznej w sktad, ktorej

b~dzie

wchodzit:

a)projekt budowlany - w ilosci 4 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
lub/i jpg. (cz~sc graficzna), wykonany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
b)projekt wykonawczy - w ilosci 4 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie
pdf,

lub/i jpg.( cz~sc graficzna) wykonany zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Ministra

2

Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

oraz

wymaganiami

okreslonymi

w

rozporzqdzeniu

Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
c)przedmiar robot -

w ilosci 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf. i

dodatkowo z uniwersalnym rozszerzeniem (.ath)
tj. opracowanie zawierajqce opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznych ich
wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot wynikajqcych z dokumentacji
oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub naktadow rzeczowych.
Podziat przedmiaru na dwie cz~sci. Cz~se I-musi zawierae zakres dotyczqcy zaprojektowania nowego zbiornika nadziemnego wraz z orurowaniem zasilajqcym do budynku stacji, zaprojektowanie nowego zestawu pompowego,
Cz~se II

musi zawierae modernizacj~ technologii filtracji wody wraz z orurowaniem, instalacja

elektryczna oraz pozostate roboty.

d)kosztorys inwestorski - 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
i dodatkowo z uniwersalnym rozszerzeniem (.ath) opracowany zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw, kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planow kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Podziat kosztorysu na dwie cz~sci.
Cz~se

I - musi zawierae zakres dotyczqcy zaprojektowania nowego zbiornika nadziemnego wraz z

orurowaniem zasilajqcym do budynku stacji, zaprojektowanie nowego zestawu pompowego,
Cz~se II

musi zawierae

modernizacj~

technologii filtracji wody wraz z orurowaniem, instalacja

elektryczna oraz pozostate roboty.
e)szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 2 egz. wersji papierowej +
wersja elektroniczna w formacie pdf,
f) uzyskanie warunkow technicznych, uzgodnien, opinii i decyzji

niezb~dnych

do

wykonania

projektu, w szczegolnosci:
- mapy do celow projektowych,
- decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
-decyzji

0

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

g)inne opracowania,

niezb~dne

udzielajqcej pozwolenia na

realizacj~ przedsi~wzi~cia .

do uzyskania decyzji zatwierdzajqcej projekt budowlany

budow~,

3) Uzyskania w imieniu Zamawiajqcego ostatecznej decyzji zatwierdzajqcej projekt budowlany
i udzielajqcej pozwolenia na

budow~.

3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
wydane przez stosowne instytucje,

wizj~

0

niezb~dne

lokalnq oraz biezqce

uzgodnienia, zezwolenia i warunki

konsultacj~

z Zamawiajqcym. W

przyj~tych

rozwiqzaniach projektowych muszq bye uzyte wyroby budowlane (materiaty i urzqdzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnie stosowane. Wykonana dokumentacja musi bye kompletna z punktu widzenia
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celu, ktoremu ma stuzye. Dokumentacja projektowa musi bye opracowana w szczegolnosci zgodnie z:
1) Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6Zn. zm.),
2) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z p6Zn. zm.),
3) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 majq 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
Jezeli w trakcie trwania umowy zmieniq si~ ww. akty prawne - zamowienie winno bye wykonane zgodnie
z przepisami obowiqzujqcymi w dniu przekazania Zamawiajqcemu petnej dokumentacji.
4)

Dokumentacja projektowa, projekty wykonawcze i przedmiary robot w swojej tresci nie mogq
zawierae opisow utrudniajqcych uczciwq

konkurencj~

poprzez wskazanie znakow towarowych,

patentow lub pochodzenia.
Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzie

dokumentacj~

zgodnie z wymogami, 0 ktorych mowa

wart. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
4.Wykonawca zobowiqzany

b~dzie

do petnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia za

wykonanie niniejszego zamowienia .
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