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Instrukcja dla Wykonawców

Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Al. Wojska Poskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski 
Telefon: (75) 647-78-88 , fax. (75) 647-78-89
E-mail: urzad@lwowekslaski.pl" urzad@lwowekslaski.pl

Tryb udzielania zamówienia.
Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo zamówień publicznych              (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.), zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Ustawą”.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „SIWZ”.

Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w mieście o łącznej długości nie przekraczającej 400mb  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, projektami organizacji ruchu.

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

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wymagane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, środki dowodowe w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, 
o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ;


          
	sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

	
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, 
o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ;
	zdolności technicznej lub zawodowej;

Wykonawca musi dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
	dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: projektantem oraz osobami opracowującymi poszczególne branże, którzy posiadają uprawnienia do projektowania  w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: 

a) inżynieryjnej drogowej
b) instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych
 c) instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DZ.U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 poz. 65. 
	posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dokumentacje projektowe  w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi z infrastrukturą towarzyszącą  tj.: odwodnieniem, oświetleniem  o długości min 200 mb i wartości min 35 000,00zł ,położonej na terenie objętym ochroną konserwatorską ( wpis do rejestru bądź ewidencji zabytków)


Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź
liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

	Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony : 


a) przez Wykonawcę samodzielnie, 
b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 
c) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.


	Na podstawie art. 25a ust. 1 w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 i ust. 5 Ustawy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1b Ustawy wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1) 	W sytuacji określonej w pkt 9.3. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) 	Jeżeli wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich: 
a) 	braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust.  5 Ustawy,
b) 	spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy
zobowiązany jest zamieścić w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.2 informacje o tych podmiotach.

9.4. 	Zamawiający po otwarciu ofert dokona ich oceny a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.5. 	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
9.5.1	Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, jeśli zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 Ustawy.
	Wykaz oświadczeń i dokumentów (środki dowodowe) jakich Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


1. 	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą do złożenia, w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów odpowiednio 
w zakresie:
1)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
2) 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
3)	zdolności technicznej lub zawodowej:
a) 	wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych ,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 2 SIWZ,
b) wykazu usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi  zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi  zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3 SIWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
4) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust 5 Ustawy:
a)	oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 1618 i 1634 z późn. zm.) – zgodnie z treścią załącznika nr 4 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Ustawy.
b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, jakim jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  Termin ważności takiego oświadczenia musi być tożsamy z zastępowanym dokumentem, wymaganym przez Zamawiającego
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt  9.6 ppkt 1.4) siwz w zakresie wymaganym od Wykonawcy.
OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PKT. 9 BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
10.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
10.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Wadium
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości 1000 zł (słownie: jeden  tysiąc złotych).
11.2.	Wadium może być wnoszone w następujących formach:  
11.2.1.	Pieniądzu,
11.2.2.	Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
11.2.3.	Gwarancjach bankowych,
11.2.4.	Gwarancjach ubezpieczeniowych,
11.2.5.	Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j.t. z późn. zm.).
11.3.	Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 15.1.1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest obligatoryjne (w przypadku złożenia wadium w pieniądzu), jednakże nie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – Przebudowa i remont pomieszczeń Przychodni Lekarza POZ w Zbylutowie 43”. 
11.5.	W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Kasa - parter. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie na dostarczonej przez siebie kserokopii. 
11.6.	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt. 12.2.2. do 12.2.5., wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone 
i winno zawierać następujące elementy:
11.6.1.	Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
11.6.2.	Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
11.6.3.	Kwotę gwarancji lub poręczenia,
11.6.4.	Termin ważności wadium,
11.6.5.	W przypadku Konsorcjum w treści dokumentu należy zaznaczyć zapis, że dotyczy ona Konsorcjum,
11.7.	Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
11.7.1.	w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11.7.2.	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
11.7.3.	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11.7.4.	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
11.8.	Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest  w art. 46 Ustawy.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 


 Opis sposobu przygotowania oferty.
14.1.	Wymagania podstawowe:
a)	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b)	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
c)	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, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
d)	Wzory dokumentów dołączonych do Części I niniejszej SIWZ mogą zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z Częścią I niniejszej SIWZ.
e)	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani ich dołączania                       do oferty.
f)	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
14.2.	Forma oferty:
a)		Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
b)	Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
c)	Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 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.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
d)	Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
e) 	Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do Części niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
14.3.	Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Części II SIWZ Formularz oferty;
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
zgodne z treścią  Załącznika nr 1 do SIWZ; 
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 w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny;
Stosowne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.3. ppkt 1) siwz 
(jeżeli dotyczy).
	
14.4. 	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
15.1.Miejsce oraz termin składania ofert
	Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Lwówek Śląski przy Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski wyłącznie w sekretariacie (I piętro, pok. 104) lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 29 listopada 2016 roku, o godz. 13.00.
Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.

	Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1 a) terminie, będą zwracane niezwłocznie. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
15.2.Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:
W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: 
Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej 
Nie otwierać przed 29 listopada  2016 r., godz.13:15

Druga - wewnętrzna, wg treści:
Nazwa Wykonawcy
Ulica, nr budynku
Kod pocztowy, miejscowość

Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: 
Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej 


15.3.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

Zmiana i wycofanie oferty
Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
	Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 15.2 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 15.1 b).

Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada  2016 roku, o godzinie 1315, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, pok. 207, II piętro.
17.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, oraz jeśli dotyczy: okresów gwarancji, warunków płatności oraz ilości stron/kartek, na których składane są oferty.
17.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17.4.Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

Termin związania ofertą
18.1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny.
19.1.Podana w ofercie cena ryczałtowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona w PLN i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19.2.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników.
UWAGA! Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy a nie wyjściowy do prawidłowego
skalkulowania ceny oferty. Jeżeli w przedmiarze nie ujęto jakiejkolwiek roboty, którą można logicznie
wywnioskować z dokumentacji to te roboty winny zostać skalkulowane w cenie oferty.
19.3.	Cena (brutto) = wartość netto + podatek VAT, gdzie podatek VAT należy obliczyć z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
19.4.	Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy. 
19.5.	Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
20.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
20.1.1.cena oferty (brutto)						- znaczenie 60%
20.1.2.Doświadczenie projektanta -branża drogowa 			- znaczenie 20%
20.1.3. Doświadczenie projektanta -branża sanitarna			- znaczenie 20%


20.2.Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad:
20.2.1.W kryterium „cena” (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
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pkt  *  60 %
Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
20.2.2.W kryterium „doświadczenie projektanta branża drogowa  ” (Kpbd) oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przy ocenie pod uwagę będzie brane doświadczenie projektanta branży drogowej przy wykonywaniu dokumentacji projektowych.  
Za każdą wykonaną dokumentację projektową (nie więcej niż 5) spełniającą warunki określone w pkt 9.1.3. ppkt 2 niniejszej SIWZ  tj. w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi z infrastrukturą towarzyszącą ( odwodnieniem, oświetleniem)  o długości min 200 mb i wartości min 35 000,00zł, położonej na terenie objętym ochroną konserwatorską ( wpis do rejestru bądź ewidencji zabytków),  ww osoba otrzyma 4 pkt   
Ilość wykonanych dokumentacji  dokumentacji  branża drogowa 
1
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4
5 i więcej 
Przyznane pkty 
4
8
12
16
20
20.2.3.W kryterium „doświadczenie projektanta branża sanitarna” (Kpbs) oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przy ocenie pod uwagę będzie brane doświadczenie projektanta branży sanitarnej  przy wykonywaniu dokumentacji projektowych
Za każdą wykonaną dokumentację projektową (nie więcej niż 5) spełniającą warunki określone w pkt 9.1.3. ppkt 2 niniejszej SIWZ  tj. w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi z infrastrukturą towarzyszącą ( odwodnieniem, oświetleniem)  o długości min 200 mb i wartości min 35 000,00zł, położonej na terenie objętym ochroną konserwatorską ( wpis do rejestru bądź ewidencji zabytków),  ww osoba otrzyma 4 pkt   
Ilość wykonanych dokumentacji  branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 
1
2
3
4
5 i więcej 
Przyznane pkty 
4
8
12
16
20

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku poniższego działania:
K=Kc + Kpbd+Kpds

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
20.3.Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, to Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
21.Tryb oceny ofert. 
21.1.Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
a) 	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w  jej treści.
b) 	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
21.2.Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów (w zakresie wymaganym przez Zamawiającego), jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy przy zastosowaniu reguł okreslonych w art. 89 Ustawy.

22.Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
22.1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1.1) 	zostanie zawarta w formie pisemnej;
1.2) 	mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
1.3) 	jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 
1.4) 	zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
1.5) 	zostanie zawarta na okres wskazany w Części III SIWZ, który jest projektem Umowy;
1.6) 	podlega unieważnieniu:
a)	jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy,
b)	w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
22.2.Zmiany umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności poniżej:
1)	zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 
1.1)	zmiana terminu wykonania zamówienia w  przypadku wystąpienia sytuacji przedłużenia uzyskania uzgodnień w jednostkach uzgadniających  przez projektanta powyżej terminów administracyjnych 
1.2)	W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt 1.1. termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.
1.3)	Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1.1. konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
1.4) 	W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
2) 	Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
2.1.) 	zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności, usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
2.2)	zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; 
2.3)	wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3)	Konieczność wprowadzenia zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4)	Wprowadzane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie stanowią zmian istotnych w rozumieniu art. 144  ust. 1e  Ustawy.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
22.3. Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy:
3.1. 	Warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie przez Wykonawcę 
3.1.1. w terminie określonym w pkt 9.6.1. Części I SIWZ dokumentów wymienionych w pkt 9.6.1, ppkt 1) do 4) oraz w pkt 9.6.2 jeżeli dotyczy.
3.1.2. dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
w wysokości 200 000 złotych.
3.2.	Wykonawca w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Ustawy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184, 1618 i 1634 z późn zm.) – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Części I SIWZ. 

3.3.	Wykonawca złoży oświadczenie:
a) 	o doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wymienionych w załączniku nr 2;
b) 	o wykonanych robotach budowlanych wymienionych w załączniku nr 3 do Części I SIWZ. 
3.4.  Wykonawca przedstawi tabelę elementów scalonych – załącznik nr  5. Wartości podane w  „Tabeli elementów scalonych” muszą być zgodne z ceną oferty
3.5.	Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
23.Środki ochrony prawnej 
1.	Informacje ogólne.
	Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy;

Środki ochrony prawnej, opisano w Dziale VI Ustawy. Są nimi:
	odwołanie – Rozdział 2;
	skarga do sądu – Rozdział 3

c) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, Wykonawca, może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
24. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem pkt.3. 
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz pełnomocnictwa.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- Katarzyna Kamieńska, e-mail: inwestycje@lwowekslaski.pl" inwestycje@lwowekslaski.pl 
25.Podwykonawstwo.
1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
4.	Szczegółowe warunki i ustalenia dotyczące podwykonawstwa określa Część III SIWZ Istotne postanowienia umowy.
Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Zadanie: 

Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: 
Morcinka, Szpitalnej,
Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej



1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski  

2. WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy



















OŚWIADCZAM, ŻE: 
na dzień składania ofert:

I. 	nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 
pkt 12) do 23) Ustawy  (patrz załącznik nr 1a)



........................... dnia ....................		        ...........................................................................
			podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
			do składania oświadczeń woli w imieniu
			Wykonawcy



II. 	Spełniam warunki w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;
2. 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. 	zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w pkt 9.1.3 Części I SIWZ.



........................... dnia ....................		        ...........................................................................
			podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
			do składania oświadczeń woli w imieniu
			Wykonawcy

Załącznik nr 1a


Przesłanki wykluczenia  wykonawcy określone w art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) Ustawy



	Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się: 
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
skarbowe, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 2
WYKAZ OSÓB,
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA



Zadanie: 


Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: 
Morcinka, Szpitalnej,
Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w Lwówku Śląskim


1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 

2. WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy












OŚWIADCZAM, ŻE:
przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby: 
zgodnie z wymogiem określonym w pkt 9.1.3 ppkt 1a) Części I SIWZ
l.p.
Funkcja/Zakres wykonywanych czynności 
w ramach niniejszego zamówienia
Kwalifikacje zawodowe
 (wykształcenie , nr i rodzaj uprawnień )
(podstawa prawna udzielenia)

Doświadczenie zawodowe, ilość wykonanych dokumentacji projektowych  spełniających warunki określone w pkt 9.1.3. ppkt 2
Podstawa dysponowania
 tymi osobami
(Umowa o pracę, 
umowa zlecenie)
pkt. 9.3 .SIWZ
1.
Projektant 
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności:
inżynieryjnej drogowej  
Imię i nazwisko: …………………………….
……………………….…………………………….



2.
osoba opracowująca branżę sanitarną posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności: instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarne 
Imię i nazwisko:………………………………
 ……………………….…………………………….



3.
osoba opracowująca branżę elektryczną  posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności: instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci elektryczne 
Imię i nazwisko:………………………………
 ……………………….…………………………….




3. Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia 
w następujących przypadkach:
a)	śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji,

4. 	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu kluczowego, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy

5. 	Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt 3 i/lub 4 zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę legitymującą się co najmniej  kwalifikacjami, o których mowa w pkt. 9.1.3.i 15.2.2. i 15.2.3. Części I SIWZ.




........................... dnia ....................	....................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH
w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert


Zadanie:


Dokumentacja projektowa przebudowy ulic:
Morcinka, Szpitalnej,
Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej





1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 

2. WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy














OŚWIADCZAM, ŻE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem następujące dokumentacje projektowe zgodne z wymogiem określonym w punkcie 9.1.3. ppkt 2) - Część I SIWZ

L.p.
Przedmiot zamówienia , adres zakres wykonanej dokumentacji projektowej, zakres musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
(zgodnie z pkt. 9.1.3
 ppkt 2)
Data wykonania
Podmiot na rzecz którego zamówienie wykonano 

 (nazwa, adres)
Dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
1




2











........................... dnia ....................	....................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4

LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ


Zadanie:


Dokumentacja projektowa przebudowy ulic:
Morcinka, Szpitalnej,
Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej







OŚWIADCZAM, ŻE:

  

………………………………………………………………………………………………………….…...............
 (nazwa podmiotu)


–  	Jest członkiem  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U. 2015.184 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty*:

1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6. 	

– 	Nie należy do grupy kapitałowej *.


* Niepotrzebne  skreślić






	

........................... dnia ....................	....................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy





Załącznik nr 5
.............................................
 Nazwa i adres Wykonawcy
           (pieczątka)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Dokumentacja projektowa przebudowy ulic:
Morcinka, Szpitalnej,
Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej


Lp.
Zakres prac projektowych
Wynagrodzenie ryczałtowe (netto)
VAT
(kwota)
Wynagrodzenie ryczałtowe (brutto)
1
2
3
4
5
1.
Koncepcja przebudowy dróg i organizacji parkingów



2.
Koncepcja zmiany organizacji ruchu ulic przy ratuszu -wyłączenie ruchu na odcinku od ul. Chrobrego do ul PCK  max 



3.
Mapy do celów projektowych  
(dot. faktury przejściowej, której wartość nie może być wyższa niż    max 5 % wartości z poz. 10.)



4.
Projekt budowlany , projekt wykonawczy parkingów przy ul. Słowackiego i ul. Krawczyńskiego 



5.
Przedmiar, kosztorys inwestorski parkingów



6.
Projekt budowlany, projekt wykonawczy przebudowy dróg – etap 1 



7.
Przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- etap 1



8.
Projekt budowlany, projekt wykonawczy przebudowy dróg – etap 2 



9.
Przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- etap 2



8.
Koszty uzgodnień wraz z wymaganymi opracowaniami 



9.
Nadzór autorski (15% pozycji 4,6,8.)



10.
RAZEM (suma poz. od 1. do 9):*



*Wartość z poz. 10 przenieść do pktu…4…… formularza oferty 
………………………………..…………
 		(Miejscowość, data)
			………………………………..…………
(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)






………………………………..…………
            		(Miejscowość, data)
							………………………………..…………
(Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej

Formularz oferty
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: “Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: 
Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej



Zamawiający:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski 
Oferta złożona przez:
	Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarejestrowany adres Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*):
ulica:……………………………………………………………………………………………… nr: ………………………………………………………
kod: …………………………… miejscowość:  ………………………………………………………………………………………………………………
województwo: …………………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………
tel.: ……………………………………………………………………… fax.: ……………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………… REGON: …………………………………………………………………………………………
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: …, ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko,  tel. , e-mail

	Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie*): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie
ulica:……………………………………………………………………………………. nr: ……………………………………………………………
kod: …………………………… miejscowość:  ………………………………………………………………………………………………………………
województwo: …………………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………
tel.: ……………………………………………………………………… fax.: ……………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………… REGON: …………………………………………………………………………………………
	itd.
Oferujemy, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Części IV. Przedmiot zamówienia za cenę brutto …………………………………….. zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….…), zastosowanej ……………. % stawce VAT

Oświadczamy ,ze osoba wyznaczona do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej Pan/ Pani …………………………………………………………………………………………………………… 
	posiada doświadczenie w projektowaniu spełniające wymogi określone w pkt 15.2.… SIWZ zgodnie z poniższym zestawieniem  
	nie posiada doświadczenia w projektowaniu spełniającego wymogi określone w pkt 15.2.… SIWZ zgodnie z poniższym zestawieniem  
lp
Nazwa dokumentacji , lokalizacja, zakres rzeczowy wartość, 
Termin wykonania
Nazwa , adres dane kontaktowe inwestora
















Oświadczamy, że osoba wyznaczona do opracowania projektu  branży sanitarnej  Pan/ Pani …………………………………………………………………………………………………………… 
	posiada doświadczenie w projektowaniu spełniające wymogi określone w pkt 15.2.… SIWZ zgodnie z poniższym zestawieniem  
	nie posiada doświadczenia w projektowaniu spełniającego wymogi określone w pkt 15.2.… SIWZ zgodnie z poniższym zestawieniem  
lp
Nazwa dokumentacji , lokalizacja, zakres rzeczowy wartość, 
Termin wykonania
Nazwa , adres dane kontaktowe inwestora

















Oświadczamy, że dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30 czerwca  2017 roku.
Oświadczamy, że na wykonaną i odebraną dokumentacje projektową  udzielamy gwarancji wynoszącej 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego kompletnej zatwierdzonej  dokumentacji projektowej i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
Oświadczamy, że przyjmujemy 30 dniowy termin płatności faktury, licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że:
	Dokumentację projektową  stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *)

Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres prac:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi*)


Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości …………….. zł,  wniesione  wadium prosimy zwrocić na wskazany poniżej rachunek bankowy ( dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniadzu)
………………………………………………………………………………………………………..
podać nazwę banku i nr rachunku bankowego
Oświadczamy, że złożona oferta 
		prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
 	nie prowadzi u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Oświadczamy, że: 
	Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym „Istotne postanowienia umowy” przedstawione w „Części III” specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 17 ust. 3, Część I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy
	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich jesteśmy: *)
	średnim przedsiębiorstwem **)

małym przedsiębiorstwem **)
mikroprzedsiębiorstwem **)
*) niepotrzebne skreślić
**) - średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
- małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
- mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.


*) niepotrzebne skreślić

Oferta zawiera następujące załączniki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

Informacje zawarte na stronach od ……… do ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.




………………………………………………………			……………………………………………………
Pieczątka firmy 						Podpisy (pieczątki) osób, 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


……………………………………………………………
(miejscowość, data)


 Istotne postanowienia umowy
UMOWA O PRACE PROJEKTOWE
NR – IN ………... /2016

Gminą i Miastem Lwówek Śląski 
z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie Julity Marchewka    – Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
zwaną dalej Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………………. 
z  siedzibą przy …………………………………………. 
posiadającą nr indentyfikacyjny  NIP   …………………., REGON ..........................,
KRS .....................................................
Reprezentowanym przez: ....................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

	W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej  w Lwówku Śląskim” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawierają umowę następującej treści:

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY
 1
	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentację projektową na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka, Szpitalnej,
Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej  w Lwówku Śląskim”
	Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na poszczególne zadania, przy czym w dokumentacji na przebudowę  kompleksu dróg należy wydzielić jej etapową realizację
	Dokumentacja (dla każdego zadania oddzielnie) powinna składać się z:
	Wersji papierowej:
	Projekt budowlany – 2 oryginalne egzemplarze, 2 kompletne kopie

Projekt wykonawczy - 2 egzemplarze
Przedmiar robót - 2 egzemplarze
Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze (należy przewidzieć co najmniej 2 aktualizacje kosztorysów po zakończeniu realizacji dokumentacji projektowej)
Zbiorcze zestawienie kosztów – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze
Projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egzemplarze
Projekt organizacji ruchu docelowy – 2 egzemplarze
	Koncepcja przebudowy dróg i lokalizacji parkingów – 2 
	Koncepcja zmiany organizacji ruchu w obrębie Placu Wolności – zamknięcie ruchu drogowego od ul. Chrobrego do ul. PCK
	Wersji elektronicznej na płycie CD/DVD:
	pliki tekstowe w formacie *.doc, i pdf
	przedmiary w formacie *.ath oraz wersji eksportowanej do formatu *.
	 rysunki w formacie grafiki wektorowej *dwg i pdf
	zeskanowany komplet oryginalnej zatwierdzonej dokumentacji i zapisany w formacie *pdf  (wraz z rysunkami, uzgodnieniami i warunkami)
	Wykonawca projektów uzyska (dla każdej części oddzielnie) decyzję pozwolenia na budowę lub informację o braku sprzeciwu zgłoszonych robót z organu administracji architektonicznej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim
	Dokumentacja projektowa (a w szczególności projekt wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) winna być wykonana zgodnie z wymogami art. 29 i art. 30 prawa zamówień publicznych – wykonawca winien opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia w sposób, który nie utrudni uczciwej konkurencji (zakazuje się dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia). Zgodnie z zapisami art. 29 i art. 30 prawa zamówień publicznych
	Ponadto zamówienie obejmuje:
sporządzenie map do celów projektowych 

sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego na czas realizacji remontów, przy czym Zamawiający wymaga aby projekty organizacji ruchu uwzględniały realizację robót w etapach oraz projekt organizacji ruchu docelowego.
sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych
uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektu;
uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
wystąpienie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Dyrektywami Rady Europejskiej;
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z dokumentacji projektowej;
ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów zakupu map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego itp.;
uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych wraz z ZUDP;
złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo;
Dokumentacja winna być sprawdzona przez osobę z uprawnieniami (podpis i pieczęć projektanta i sprawdzającego na każdym egzemplarzu papierowym);
Dokumentacja projektowa nie może wskazywać nazw własnych konkretnych technologii, patentów, produktów, etc. 
Wszelkie koszty opracowania ponosi wykonawca (np. opłaty skarbowe do wniosków o wydanie decyzji, pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy, mapy) itp.;
Wykonawca zobowiązany jest oddelegować projektantów, którzy będą wykonywać niniejsze zamówienie na dwa spotkania robocze zorganizowane w siedzibie Zamawiającego (Al. Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski). Wykonawca pokrywa koszt dojazdu oddelegowanych projektantów.
zwane w dalszej części dokumentacją
	Strony ustalają, że dokumentacja zawierać będzie wszystkie elementy zawarte w SIWZ - przedmiocie zamówienia, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
	Dokumentacja zostanie sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:
	Prawem budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi

Prawem wodnym i rozporządzeniami wykonawczymi
odpowiednimi wymaganiami higieniczno – sanitarnymi dla targowisk stałych
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)
ustawą prawo zamówień publicznych
Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY
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	Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:
	Termin rozpoczęcia z dniem podpisania umowy, tj.: ………………………. roku (z dniem podpisania umowy)

Termin przedłożenia wariantu koncepcji przebudowy dróg i lokalizacji parkingów:  do dnia ..............(20 dni od daty podpisania umowy)
Termin zakończenia (przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót) do dnia: 30.06.2017r.
Rozdział III. WYNAGRODZENIE
 3
	Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.
	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wyniesie łącznie brutto: ……… zł (słownie: ………………) tj. ……… zł netto + ……… zł VAT w tym:

Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy. 
	W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 
Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 
Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON
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Do obowiązków Zamawiającego należy:
	Uzgodnienie z Wykonawcą założeń projektowych

Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.
Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.
Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji pozwalających na zrealizowanie przedmiotu umowy.
 5
	Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
	przed przystąpieniem do prac projektowych: wizja terenowa – potwierdzona sporządzonym przez Projektanta pisemnym protokołem wraz z dokumentacją fotograficzną – i przedłożonym Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy

 uczestniczenie w spotkaniach roboczych zorganizowanych przez Zamawiającego w swojej siedzibie:
	w dniu podpisania umowy i spisania protokołu uzgodnień – przy czym stroną odpowiedzialną za sporządzenie protokołu uzgodnień jej Wykonawca
w dniu…………………… przedstawienie koncepcji przebudowy dróg i lokalizacji parkingów
	uzyskanie od właściwych instytucji wszystkich decyzji, warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji;
uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji;
ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów zakupu map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego, kosztów wysyłanej korespondencji, itp.; 
wykonanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz przedmiotem zamówienia;
	Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie korzystania z niej na użytek określony przepisami prawa.
Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, wyczerpuje wszelakie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych określonych w umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji

Rozdział V.  ODBIÓR DOKUMENTACJI 
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	Po każdym ze zrealizowanych etapów wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację w wyznaczonym odpowiednio w  2 pkt. 1.2 i 1.3. terminie.
	Przekazanie dokumentacji następuje poprzez złożenie jej w sekretariacie z pismem przewodnim zawierającym spis elementów dokumentacji  – pok. nr 104 

Niedochowanie warunków formalnych przekazania dokumentacji określonych w ust. 1 i 2 upoważnia Zamawiającego do jej zwrotu.
Zamawiający w terminie ważności dokumentacji projektowej ma prawo zgłoszenia Wykonawcy na piśmie uwag do dokumentacji poprzez wskazanie w szczególności braków, sprzeczności, niezgodności z prawem, itp. wraz z wyznaczeniem terminu ich usunięcia, nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca do wyznaczonej w piśmie daty zobowiązany jest usunąć wady dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego. 
Za wady dokumentacji uznaje się również jej niekompletność, oczywiste błędy w tekście lub materiałach graficznych lub niezgodność dostarczonego przedmiotu z przepisami prawa lub umową. Za wadę uważa się też niezgodność ze wskazaniami Zamawiającego lub podjętymi przez strony uzgodnieniami.
	Po złożeniu dokumentacji zgodnie z pkt 1i 2 , Zamawiający wyznaczy datę spisania protokołu odbioru nie później niż  wciągu 7 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.

Jeżeli Zamawiający zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 zgłosi uwagi do dokumentacji, za termin wykonania zamówienia (lub jej części) uznaje się datę wpływu poprawionego kompletu dokumentacji. Jeżeli poprawiona dokumentacja o pozycje wskazane przez Zamawiającego  wpłynie po terminie wskazanym odpowiednio w  2 ust. 1.2 lub 1.3, stosownie do zapisu § 13 ust. 2.1  Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji. 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia w sposób zgodny  z wymaganiami  określonymi w ust. 1 i 2 poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji, sprawdzi usunięcie wad wynikających z uwag Zamawiającego i wyznaczy datę spisania protokołu odbioru.
Dla zakresu obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych i terminu określonego w  2 ust. 1.3, podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru zamówienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 lub 8 stanowi podstawę do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy.
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1.	Wykonawca zobowiązuje się wprowadzać na życzenie Zamawiającego ewentualne zmiany w dokumentacji, uwzględniające potrzeby użytkowe Zamawiającego.
2.	Zakres, termin i wynagrodzenie za dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, zostaną ustalone odrębnym zleceniem, przy uwzględnieniu nakładu pracy koniecznego do ich wprowadzenia.

Rozdział VI. ROZLICZENIA
 8
	Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się według następujących zasad:
	Wynagrodzenie płatne będzie w fakturami częściowymi na podstawie Tabeli elementów scalonych, stanowiącej integralną część niniejszej umowy

Podstawą do wystawienia faktur częściowych o wartości określonej w tabeli elementów scalonych, stanowić będzie podpisany bez uwag przez Strony część zamówienia protokół odbioru. 
	Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości 60 % przedmiotu umowy
	Płatność za nadzór inwestorski –po zakończeniu realizacji  inwestycji 
	Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, chyba że zwłoka w zapłacie przekroczy 30 dni i w takiej sytuacji postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania.
W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.
Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, chyba że zwłoka w zapłacie przekroczy 30 dni i w takiej sytuacji postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania.
W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.

Rozdział VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 9
 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA
 10
	Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, zmniejszające jej wartość ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia tej dokumentacji (gwarancja).

 Wykonawca udziela rękojmi z tytułu wad dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania dokumentacji projektowej.
Rękojmia na dokumentację wygasa w odniesieniu do tej części jej zakresu, który uległ dezaktualizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z chwilą zaistnienia zmian, stanowiących jedną z następujących okoliczności.
 11
1.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne). 
2.	Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Rozdział IX. SIŁA WYŻSZA
§ 12
	Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce.
	Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.
	Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która
z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Rozdział X. KARY UMOWNE
 13
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w  3 ust. 2. 
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
	za zwłokę w wykonaniu dokumentacji - nie dochowanie każdego z terminów wskazanych w  2 ust 1 - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  3 ust. 2. za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia odpowiedniej części. 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  3 ust. 2.
 3. Zamawiający może bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 40 dni. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonaną część opracowania i jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w  13 pkt. 2.4.
4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  3 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20 %, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy, a niniejszą umową Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na takie potrącenie.
6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 
Rozdział XI. ZMIANY UMOWY
 14
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt 21 SIWZ zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia.
Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy:
	w sytuacji wejścia Polski do strefy euro pod warunkiem, że będzie wprowadzone w drodze ustawy a nieuwzględnienie ich w wartości wynagrodzenia wykonawcy będzie mu groziło rażącą stratą. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę szczegółowego wyliczenia wskazującego na poniesienie rażącej straty.
	w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
	Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia w następujących przypadkach:
	w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby (udokumentowanych odpowiednio aktem zgonu lub zwolnieniem na druku ZUS ZLA). Za długotrwałą chorobę Zamawiający rozumie chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia stałego lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg (choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone),
Rozdział XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 15
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
	zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.
	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy § 13 pkt. 1.1. nie ma zastosowania.
	Gdy wysokość kar umownych naliczonych ze względu na niedotrzymanie terminów przekroczy 20 %.
	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązał się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązków określonych w § 4 pkt 1, 3 i 4 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
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Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Rozdział XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 17
	Zamawiający wyznacza osobę do kontaktów: Alicję Kołomyjską , tel./fax. 75 64 77 887, email: naczelnik.inwestycje@lwowekslaski.pl" naczelnik.inwestycje@lwowekslaski.pl 

Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza:
	 ................................................ – projektanta branży drogowej, uprawnienia nr ........
................................................– projektanta branży sanitarnej, uprawnienia nr ........
.................................................– projektanta branży energetycznej, uprawnienia nr ........
Rozdział XIV. WARUNKI OGÓLNE
 18
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 19
	Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy:
	Ustawy prawo zamówień publicznych
Ustawa prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
Ustawa prawo wodne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
Kodeks cywilny
 20
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 2: Tabela elementów scalonych
Załącznik nr 3: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z przedmiotem zamówienia.

 W Y K O N A W C A :  						Z A M A W I A J Ą C Y 
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Załącznik nr 4 do umowy



















KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI)
wykonanych usług

dotyczy:    zgodnie z zapisami umowy nr …………………  z dnia ……………….     
* - odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego

	Gwarantem jest:

	
	
	
będący Wykonawcą umowy nr …………../2016.

	Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski  
z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski 
NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670

zwana dalej Zamawiającym.
	Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robót budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiającego zlokalizowanych w  zgodnie z postanowieniami umowy nr -…………../2016.
	Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 
	Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość estetyczną,  użytkową i techniczną wykonanych robót.  
	Zakres zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą gwarancją określać będą dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w § 14 umowy nr …………../2016. 
	Zgodnie z zapisami umowy nr …………./2016, Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącej ……. miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
	W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego części, Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
	Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną, faksową lub mailową na następujące numery/adresy: tel. ………………………, fax ………………………,  e-mail …………………. Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie się powiadomienie co najmniej jednej z niżej wymienionych osób (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomości):

		
		

	Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.

W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wad, o której mowa w § 14 ust. 2 b) umowy Nr …………../2016.
Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.
Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości Gwarant. 
	Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
- siły wyższej,
- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,
- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi.
	Postanowienia końcowe
	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr ……………/2016.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


GWARANT:
ZAMAWIAJĄCY:

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Morcinka, Polskiego Czerwonego Krzyża, Bolesława Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Kościelna, Juliusza Słowackiego, Szpitalna, Krótka, Marii Konopnickiej  w Lwówku Śląskim”.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. ulic w Lwówku Śląskim obejmującej w szczególności branże: drogową, elektryczną (oświetlenie dróg), instalacyjną - odprowadzanie wód opadowych z dróg i budynków przylegających do ulic, uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie rozdzielenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej łącznie z analizą terenu przyległego do najbliższych budynków i działek na których się znajdują wraz z wyprowadzeniem rurociągów do ewentualnego podłączenia  do dróg pod kątem przyłączenia odpowiednio  do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej ). Zamówienie obejmuje podłączenia rur spustowych budynków przylegających do ulic ( od strony ulic) do kanalizacji deszczowej.
Przy przebudowie ulic należy przewidzieć zwiększenie ilości miejsc postojowych i parkingowych, ukształtowanie towarzyszącej zieleni, propozycje wydzielenia działek, które Gmina mogłaby przejąć od właścicieli w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, decyzji, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.  Gmina zleciła oczyszczenie kanałów deszczowych w obrębie ulic wraz z wykonaniem monitoringu wizyjnego i opisu stanu technicznego kanałów biegnących w ulicach. Projekt kanalizacji deszczowej ma uwzględniać zalecenia wynikające z monitoringu. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu  organizacji ruchu na czas budowy i docelowego z uwzględnieniem etapu dokonania zmiany organizacji w obrębie północnej cz. Placu Wolności prowadzącego do zamknięcia ruchu na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do ul. PCK

Teren został wpisany do rejestru zabytków pod nr  383 w dniu 25.11.1956r. 
1) Ulica Gustawa Morcinka
- dz. nr 166, 165/6, 193 obręb I Lwówek Śląski, długość około 350m,

2) Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża
- dz. nr 171/1, 165/4 obręb I Lwówek Śląski, długość około 150m,
3) Ulica Przyjaciół Żołnierza
- dz. nr 191/2 obręb I Lwówek Śląski, długość około 110m,
4) Ulica Bolesława Chrobrego
- dz. nr 192 obręb I Lwówek Śląski, długości około 70m,

5) Ulica Kościelna
- dz. nr 183 obręb I Lwówek Śląski, - cała ulica o długości około 300m
Przebudowa na długości około 230m. Zakres obejmuje modernizację oświetlenia na całym odcinku, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Murarską do Placu Wolności. Wymianę nawierzchni na odcinku od miejsca, w którym kończy się bruk do skrzyżowania z Placem Wolności.  Istniejąca nawierzchnia z bruku kamiennego ma być zachowana. Zamawiający przewiduje kontynuację bruku do skrzyżowania z ul. Szpitalną. 
6) Ulica Juliusza Słowackiego
- dz. nr 189 obręb I Lwówek Śląski,  długość około 70m,
Należy przewidzieć poszerzenie ulicy umożliwiające, o ile warunki pozwolą wprowadzenie ruchu dwukierunkowego,  bezpiecznego chodnika i miejsc postojowych 
Dz. nr 188/10 obręb I Lwówek Śląski, teren w kwartale ulic Słowackiego, Kościelna,  Orzeszkowej, Szpitalna z przeznaczeniem na wydzielenie miejsc postojowych lub parking 
7) Ulica Szpitalna
- dz. nr 172/6, 173, 187 obręb I Lwówek Śląski, długość około 250m,
8) Ulica Krótka
- dz. nr 198 obręb I Lwówek Śląski, długość około 70m,
9) Ulica Marii Konopnickiej
- dz. nr 202 obręb I Lwówek Śląski, długość około 90m, wraz z włączeniem do sąsiadujących 

Dz. nr 206/4 lokalizacja miejsc parkingowych

10) Koncepcja  zmiany organizacji ruchu  w obrębie północnej cz. Placu Wolności prowadzącego do zamknięcia ruchu na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do ul. PCK


Należy przewidzieć działki ulic przyległych w zakresie niezbędnym do włączenia ulic, sieci kanalizacji deszczowej ,oświetlenia będących przedmiotem zamówienia
Podane długości ulic są długościami poglądowymi, szczegółowy zakres określają załączniki graficzne
2. Dokumentacja powinna składać się z:
Wersji papierowej: 
 Koncepcja uwzględniająca podział zadania na kompletne niezależnie realizowane etapy- 2 egzemplarze
1) Projekt budowlany -– 2 oryginalne egzemplarze, 1 kompletna kopia
2) Projekt wykonawczy uwzględniający podział zadania na kompletne niezależnie realizowane etapy etapy - 3 egzemplarze
3) Przedmiar robót uwzględniający podział zadania na kompletne niezależnie realizowane etapy z  wydzieleniem zakresu robót obejmujących podłączenie rur spustowych z budynków do kanalizacji deszczowej  o ile takie wystąpią  - 2 egzemplarze ( odrębnie dla każdej nieruchomości)
	Kosztorys inwestorski uwzględniający podział zadania na kompletne niezależnie realizowane etapy z  wydzieleniem zakresu robót obejmujących podłączenie rur spustowych z budynków do kanalizacji deszczowej o ile takie wystąpią, dostosowanie wejść do budynków, doświetli piwnicznych  ( odrębnie dla każdej nieruchomości)  - 2 egzemplarze (należy przewidzieć co najmniej 2 aktualizacje kosztorysów po zakończeniu realizacji dokumentacji projektowej)

Zbiorcze zestawienie kosztów uwzględniające kolejne etapy, branże i roboty związane  z sąsiadującymi  budynkami, odpowiednio dla całej inwestycji, etapu – 2 egzemplarze. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze
Projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egzemplarze
Projekt organizacji ruchu docelowy – 2 egzemplarze
2.2. Wersji elektronicznej na płycie CD/DVD:
1)  pliki tekstowe w formacie *.doc, 
	przedmiary w formacie *.ath oraz wersji eksportowanej do formatu *.pdf, 
	kosztorys inwestorski - w formacie *.ath oraz wersji eksportowanej do formatu *.pdf,
	rysunki w formacie grafiki wektorowej *dwg i pdf
	zeskanowany komplet oryginalnej zatwierdzonej dokumentacji i zapisany w formacie *pdf  (wraz z opisem, rysunkami, uzgodnieniami i warunkami)


3. Wykonawca projektów uzyska decyzję pozwolenia na budowę lub informację o braku sprzeciwu zgłoszonych robót z organu administracji architektonicznej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnictwo obejmuje również złożenie oświadczenia o  prawie dysponowania gruntem na cele budowlane. 

4. W dokumentacji projektowej (a w szczególności w projekcie wykonawczym i STWiOR) wykonawca winien opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia w sposób, który nie utrudni uczciwej konkurencji (zakazuje się dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia). Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i załączy tabelę równoważności.
5. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z zm.)

6. Ponadto zamówienie obejmuje:
6.1. sporządzenie map do celów projektowych; 
6.2. sporządzenie koncepcji przebudowy dróg;
6.3. sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego na czas realizacji remontów, przy czym Zamawiający wymaga aby projekty organizacji ruchu uwzględniały realizację robót w etapach oraz projekt organizacji ruchu docelowego;
6.4. uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektu;
6.5. uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
6.6. wystąpienie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Dyrektywami Rady Europejskiej;
6.7. opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
6.8. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z dokumentacji projektowej;
6.9. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego itp.;
6.10. uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych wraz z ZUDP;
6.11. świadczenie przez osoby wchodzące w skład zespołu projektowego nadzoru autorskiego;
6.12. złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo;
6.13. wszelkie koszty opracowania ponosi wykonawca (np. opłaty skarbowe do wniosków o wydanie decyzji, pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy, mapy do celów projektowych) itp.;
6.14. Wykonawca zobowiązany jest oddelegować projektantów, którzy będą wykonywać niniejsze zamówienie na dwa spotkania robocze zorganizowane w siedzibie Zamawiającego (Al. Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski), których celem będzie uzgodnienie projektowanych rozwiązań. Wykonawca pokrywa koszt dojazdu oddelegowanych projektantów.

7. Charakterystyka zakresu projektu:
7.1. Wykonanie wstępnej koncepcji przebudowy ulic położonych w obrębie nr I miasta Lwówek Śląski (teren wpisany do rejestru zabytków) wraz z odwodnieniem i uporządkowaniem gospodarki ściekowej wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych , postojowych ukształtowaniem zieleni z podziałem na niezależne etapy obejmującej następujące ulice: Gustawa Morcinka, Polskiego Czerwonego Krzyża, Bolesława Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Kościelna, Juliusza Słowackiego, Szpitalna, Krótka, Marii Konopnickiej.
Zakres dokumentacji pokazano na załączonej mapie.
7.2.  Wykonanie odrębnych dokumentacji projektowych utworzenia dwóch parkingów:
na działce nr 188/11 obręb I Lwówek Śląski, przy ulicy Kościelnej naprzeciwko Szpitala Powiatowego, na działce nr 206/5 obręb I Lwówek Śląski, przy ulicy Marii Konopnickiej, wraz z zagospodarowaniem działki oraz działki sąsiedniej nr 204/6,
7.3. Dokumentację należy wykonać tak, aby etapy mogły być realizowane niezależnie od siebie oraz tak, aby po realizacji jednego z etapów możliwe było nawiązanie z przebudową ulic z etapu drugiego bez konieczności ingerowania w prace wykonane w etapie wcześniejszym, przede wszystkim ważna jest tu gospodarka wodno-ściekowa.
7.4. Wykonanie koncepcji organizacji ruchu w centrum miasta z zamknięciem ruchu w obrębie Ratusza Miejskiego z dopuszczeniem pojazdów zaopatrzenia oraz możliwością dojazdu nowożeńców do Urzędu Stanu Cywilnego mieszczącego się w Ratuszu.

7.6. W dokumentacji należy przewidzieć przede wszystkim:
- poszerzenie istniejących jezdni kosztem likwidacji zbyt szerokich chodników,
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
- możliwości zwiększenia ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 
- wstępne projekty podziału działek do przejęcia, wykupienia dla potrzeb przebudowy ulic z podaniem powierzchni nowo wydzielonych działek 
- zjazdy do posesji znajdujących się wzdłuż remontowanych ulic,
- możliwości zmiany organizacji ruchu, przede wszystkim możliwość zamknięcia ruchu w obrębie Ratusza od strony ulicy Mickiewicza (z dopuszczeniem zaopatrzenia sklepów oraz nowożeńców do Urzędu stanu Cywilnego),
- oznakowanie ulic z analizą  wykorzystania istniejących oznakowań i słupów,
- zieleń towarzyszącą drogom wraz z obiektami takimi jak kosze uliczne oraz ławki,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej ,
- odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do remontowanych ulic uwzględniając tereny przyległe w okresie perspektywicznym, 
- uwzględnienie odwodnienia pasa drogowego w dostosowaniu do warunków terenowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- wykonanie projektu odwodnienia dróg - uzyskanie pozwoleń  i uzgodnień,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w technologii LED (przeprojektować istniejące sieci oświetlenia – likwidacja i wymiana starych słupów oświetleniowych), z uwzględnieniem tzw inteligentnego oświetlenia przejść dla pieszych, 
- uwzględnić możliwość wykorzystania istniejących słupów oświetlenia drogowego będących w dobrym stanie o ile jest to zasadne
- przyjęcie rozwiązań projektowych dla wejść, schodów , podestów zsypów, doświetli i innych elementów budowlanych znajdujących się w pasie drogowym nie służących drodze. Należy odrębnie sporządzić przedmiary i kosztorysy inwestorskie  dla każdej nieruchomości   
- należy przyjąć optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.

7.7.Zamówienie obejmuje w szczególności: 
1) Ulica Gustawa Morcinka
- dz. nr 166, 165/6, 193 obręb I Lwówek Śląski,
- cała ulica o długości około 300m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
- należy uwzględnić dokumentację techniczną „Budowy trzech budynków mieszkalno – usługowych w zabudowie szeregowej przy ulicy Gustawa Morcinka” opracowywaną przez Pracownię Projektową ARCHIWOLTA z Lwówka Śląskiego
- przy realizacji zadania należy przewidzieć kolejność wykonywania prac, tak aby zapewnić ciągły dojazd i dojście do Powiatowego Centrum Zdrowia znajdującego się przy ulicy Morcinka 7,
- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej,
- sporządzić wycenę przyłączenia wód deszczowych do przyłączy kanalizacji deszczowej  dla każdego budynku osobno, 
- remonty schodów i wejść do budynków przyległych do ulicy, osobna wycena dla każdego,
- uwzględnienie przebudowy  zsypów, doświetli i innych obiektów nie służących drodze znajdujących się w pasie drogowym, osobna wycena każdej nieruchomości, 
- zwiększenie ilości miejsc postojowych,
- modernizacja oświetlenia drogowego,
- nawiązanie do drogi wojewódzkiej przy Alei Wojska Polskiego.

2) Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża
- dz. nr 171/1, 165/4 obręb I Lwówek Śląski,
- cała ulica o długości około 140m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
- należy uwzględnić dokumentację techniczną „Budowy trzech budynków mieszkalno – usługowych w zabudowie szeregowej przy ulicy Gustawa Morcinka” opracowywaną przez Pracownię Projektową ARCHIWOLTA z Lwówka Śląskiego
- należy uwzględnić nawiązanie drogi do zjazdu do szpitala,
- przy realizacji zadania należy przewidzieć kolejność wykonywania prac, tak aby zapewnić ciągły dojazd i dojście do Szpitala Powiatowego znajdującego się przy ulicy Kościelnej 21,
- zwiększenie ilości miejsc postojowych kosztem zbyt szerokiego chodnika wzdłuż budynku Szpitala,
-uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej
- zagospodarowanie terenu przy ulicy Murarskiej nr 6,
- koncepcja zmiany organizacji ruchu,
- wykonanie oświetlenia drogowego.

3) Ulica Przyjaciół Żołnierza
- dz. nr 191/2,
- cała ulica o długości około 110m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
- należy przewidzieć nawiązanie do remontowanej drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu z Aleją Wojska Polskiego,
- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej
- ulica przebiega bezpośrednio przy Baszcie Bolesławieckiej wpisanej do rejestru zabytków,
- przy realizacji zadania należy przewidzieć kolejność wykonywania prac, tak aby zapewnić ciągły dojazd i dojście do Powiatowego Centrum Zdrowia znajdującego się przy ulicy Morcinka 7,
- możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych,
- modernizacja oświetlenia drogowego.


4) Ulica Bolesława Chrobrego
- dz. nr 192, 
- cała ulica o długości około 60m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
- modernizacja oświetlenia drogowego.

5) Ulica Kościelna
- dz. nr 183,
- cała ulica o długości około 220m, 
- ulica przebiega bezpośrednio przy murach obronnych i Baszcie Lubańskiej oraz przy Kościele wpisanych do rejestru zabytków,
- przy realizacji zadania należy przewidzieć kolejność wykonywania prac, tak aby zapewnić ciągły dojazd i dojście do Szpitala Powiatowego oraz Kościoła znajdujących się przy ulicy Kościelnej, 
- należy przewidzieć nawiązanie do istniejących zjazdów przede wszystkim do Szpitala,
- od skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej do zjazdu do kościoła przewidzieć należy wykonanie oświetlenia oraz ewentualne uzupełniania kostki granitowej, 
- od zjazdu do kościoła do skrzyżowania z ulicą Szpitalną przewidzieć należy nawiązanie do terenu powyżej tj. wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz chodników z płyt i kostki granitowej,
- od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do skrzyżowania z ulicą PCK wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
-  możliwość zmiany organizacji ruchu,
- zagospodarowanie zsypów przy budynkach przyległych do ulicy,
- zagospodarowanie murowanego boksu przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego, 
- możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych naprzeciwko Szpitala na terenie działki nr 188/11,
- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej
- odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej,
- regulacja poziomów pokryć studni kanalizacyjnych,
- wykonanie oświetlenia drogowego uwzględniającego reflektory oświetlające kościół obecnie znajdujące się na słupach oświetlenia drogowego.

6) Ulica Juliusza Słowackiego
- dz. nr 189,
- cała ulica o długości około 55m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
-uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej
- możliwość poszerzenia jezdni kosztem działki nr 188/11 biegnącej wzdłuż ulicy,
- wykonanie oświetlenia oraz oświetlenie placu działki nr 188/11.
 
7) Ulica Szpitalna
- dz. nr 172/6, 173, 187,
- cała ulica o długości około 215m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej
- od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej wykonanie ciągu pieszego oraz remont muru biegnącego wzdłuż tego odcinka ulicy,
- ulica przebiega bezpośrednio przy Szpitalu Powiatowym oraz Starostwie Powiatowym,
- możliwość przebudowy wjazdu do Starostwa Powiatowego od Strony Powiatowego Centrum Zdrowia,  
- możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych, 
- wykonanie oświetlenia drogowego.
  
8) Ulica Krótka
- dz. nr 198,
- cała ulica o długości około 60m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
-uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej
- możliwość poszerzenia jezdni,
- zagospodarowanie zsypów przy budynkach przyległych do ulicy,
- wykonanie oświetlenia drogowego.

9) Ulica Marii Konopnickiej
- dz. nr 202,
- cała ulica o długości około 55m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
-uporządkowanie gospodarki wodnościekowej , rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynków przyległych do ulicy, rozpatrzyć możliwość wpięcia do sieci kanalizacyjnej
- remonty chodników lub wykonanie nowych,
- możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych, 
- wykonanie oświetlenia drogowego.

8. Informacje uzupełniające:
8.1. Zamawiający zlecił wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie objętym zamówieniem, którą udostępni wybranemu Wykonawcy. 

