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IN.271.69.2016.PUM.2
			
Lwówek Śląski 2016.11.25

Wg rozdzielnika :

Dotyczy : zamówienia publicznego 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


Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 oraz art. 11c ustawy PZP zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób ( pogrubiona kursywa ),:

Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
1. Jest 	
	Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.
	
Winno być 
Termin wykonania zamówienia:
	 	 Koncepcja przebudowy dróg i organizacji parkingów od dnia podpisania umowy do 28 grudnia  2016 r.

Koncepcja zmiany organizacji ruchu ulic przy ratuszu -wyłączenie ruchu na odcinku od ul. E Plater  do ul PCK  do 28.02.2017 
Pozostała część przedmiotu zamówienia  do 30.czerwca 2017
2. Jest 	
	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	
Winno być 
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 oraz  który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy.
9.5.2. Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615).



3. Jest :	
9.6. 	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:
.
.
.
.
3)	zdolności technicznej lub zawodowej:
.
.
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;
Winno być :
9.6. 	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:
.
.
3)	zdolności technicznej lub zawodowej:
.
.
b) wykazu usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  3 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.Jest : 
Wadium
.
.

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”.  
Winno być :

11.Wadium

.
.

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


5. Jest
Opis sposobu przygotowania oferty.

. 13.3.	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).

Winno być .
13.3.	Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1)        Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Części II SIWZ Formularz oferty;
2) 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; 
3)       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;
4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
          nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny;
5) Stosowne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.3. ppkt 1) siwz 
          (jeżeli dotyczy).
Dokument potwierdzający wniesienie wadium.



6. Jest:

14.1.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.
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 


Winno być :

14.1.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 02 grudnia  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.
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 02 grudnia  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 



7. Jest:

Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
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.

Winno być :

Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia   2016 roku, o godzinie 1315, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, pok. 207, II piętro.

8. Jest 

18. Opis sposobu obliczenia ceny.
18.1.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.
18.2.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.


Winno być :

18. Opis sposobu obliczenia ceny.

18.1.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.
18.2.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.

9. Jest :
21.3. 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.

Winno być :

21.3.1. 	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.
21.3.2.	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. 

21.3.3.	Wykonawca złoży oświadczenie:
a) 	o doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wymienionych w załączniku nr 2;
b) 	o wykonanych usługach wymienionych w załączniku nr 3 do Części I SIWZ. 
21.3.4.  Wykonawca przedstawi tabelę elementów scalonych – załącznik nr  5. Wartości podane w  „Tabeli elementów scalonych” muszą być zgodne z ceną oferty
21.3.5.	Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
21.4.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.Jest : 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
.
.
.
5.Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- Katarzyna Kamieńska, e-mail: inwestycje@lwowekslaski.pl" inwestycje@lwowekslaski.pl 


Winno być :

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
.
.

	Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- Alicja Kołomyjska, e-mail: naczelnik.inwestycje@lwowekslaski.pl 


























Zamawiający wprowadza nową treść załącznika nr 2 o poniższym brzmieniu	
			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 1) 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 1)
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 uprawnionychdo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zamawiający wprowadza nową treść załącznika nr 3 o poniższym brzmieniu


Załącznik nr 3

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH
w okresie 3 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 3 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

13.Zamawiający wprowadza nową treść załącznika nr 5 o poniższym brzmieniu:
.............................................
 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 max 5% wartości z poz. 10.)



2.
Koncepcja zmiany organizacji ruchu ulic przy ratuszu -wyłączenie ruchu na odcinku od ul. Chrobrego do ul PCK  max.5% poz. 10



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 ulic/ ciągów ulic – etap 1 realizacji robót



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



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



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



8.
Koszty uzgodnień wraz z wymaganymi opracowaniami 



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



10.
RAZEM (suma poz. od 1.1. do 1.5):*



*Wartość z poz. 10 przenieść do pktu 4………… formularza oferty 

………………………………..………… 	  ………………………………..…………
(Miejscowość, data)                                                  (Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)
14.Zamawiający wprowadza nową treść Części  II SIWZ-  Formularz oferty
o poniższym brzmieniu:




Część II 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:………………………………………………………………………………………………………………………….…),

przy zastosowanej ……………. % stawce VAT,  
Oświadczamy ,ze osoba wyznaczona do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej Pan/ Pani …………………………………………………………………………………………………………… 
	posiada doświadczenie w projektowaniu spełniające wymogi określone w pkt 19.2.2 SIWZ zgodnie z poniższym zestawieniem  
	nie posiada doświadczenia w projektowaniu spełniającego wymogi określone w pkt 19.2.2. 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 19.2.3 SIWZ zgodnie z poniższym zestawieniem  
	nie posiada doświadczenia w projektowaniu spełniającego wymogi określone w pkt 19.2.2 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  21 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)


























14.Zamawiający wprowadza nową treść  Części III SIWZ   Istotne postanowienia umowy o poniższym brzmieniu w miejsce dotychczasowej :
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.: „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 etapy- ulice, możliwe jest wyodrębnienie ciągów ulic.
	Dokumentacja (dla każdego etapu oddzielnie) powinna składać się z:
	Wersji papierowej:
	Projekt budowlany – 2 oryginalne egzemplarze, 2 kompletne kopie

Projekt wykonawczy - 2 egzemplarze
Przedmiar robót odrębnie dla każdej ulicy, ciągu ulic  - 2 egzemplarze
Kosztorys inwestorski odrębnie dla każdej ulicy, ciągu ulic - 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. Emilii Plater  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.
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.
	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
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
 2
	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:  20 dni od daty podpisania umowy nie dłużej niż do 28 grudnia 2016
Koncepcja zmiany organizacji ruchu w obrębie Placu Wolności – zamknięcie ruchu drogowego od ul. Emilii Plater  do ul. PCK-  28 lutego 2017
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
 4
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 jest 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 
 6
	Po każdym ze zrealizowanych etapów wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację w wyznaczonym odpowiednio w  2 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 1 i 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 max. 3 fakturami  częściowymi na podstawie Tabeli elementów scalonych, stanowiącej integralną część niniejszej umowy i fakturą końcową, 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  autorski –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 zwłokę w usunięciu wad dokumentacji  w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  3 ust. 2. za każdy dzień zwłoki licząc od  terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
	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. 2.2.
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 ciagu 30 dni od wystąpienia następujących sytuacji:
	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. ……………., email: 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.
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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 dokumentacji projektowej wykonanej  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.  prac projektowych
	Zgodnie z zapisami umowy nr …………./2016, Gwarant udziela gwarancji na wykonane prace projektowe 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 § 13 ust. 2 pkt 2.2. ) umowy Nr …………../2016.
Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych zmian termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. wprowadzenia zmian
	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 wprowadzenia do dokumentacji zmian 
- 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.
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