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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający – Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław,
50-111 Wrocław, ul. św. Elżbiety 3. Postępowanie prowadzi: Dział Zamówień Publicznych
i Umów, ul. Grabiszyńska 257, 53-234 Wrocław, tel. 713328118, 713328145, 713328124,
fax. 713328123, 713328164, bip.zzk.wroc.pl, www..zzk.wroc.pl, e-mail: zp@zzk.wroc.pl.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w dalszej treści ustawą Pzp.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: usługa.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę
instalacji zimnej wody wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych
we Wrocławiu, zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień) – 71.24.00.00-2
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na:
a) budowę instalacji centralnego ogrzewania,
b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją,
c) przebudowę instalacji zimnej wody,
d) budowę nowego przyłącza wodociągowego (w budynkach, w których wystąpi
konieczności),
e) przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z wykonaniem koniecznych instalacji,
zgodnie z wytycznymi FORTUM P & H Polska sp. z o. o.
f) rozbiórkę pieców kaflowych, demontaż istniejącej instalacji ogrzewania etażowego,
g) uzyskanie ostatecznej decyzji/zaświadczenia Wydziału Architektury i Budownictwa
o pozwoleniu na budowę/braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania projektowanych
robót budowlanych dla wskazanych w poszczególnych zadaniach budynków,
2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na poszczególnych
obiektach.
4. Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla każdego adresu w zakresie
przedmiotu zamówienia winna zawierać, co najmniej:
1) inwentaryzację budowlaną na potrzeby wykonania przedmiotowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,
2) audyt efektywności energetycznej,
3) ekspertyzę techniczną w zakresie oceny zastanych instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej,
4) wystąpienie z wnioskiem do FORTUM P & H Polska sp. z o. o. o warunki techniczne
przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
5) wystąpienie z wnioskiem do MPWiK sp. z o. o. o warunki techniczne przyłączenia do sieci
wodociągowej (w razie konieczności),
6) uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, w przypadku budynków położonych
w strefie ochrony konserwatorskiej,
7) projekt budowlany,
8) projekt wykonawczy wielobranżowy,
9) przedmiary robót,
10) kosztorysy inwestorskie,
11) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
12) decyzję ostatecznego pozwolenia na budowę/zaświadczenie braku sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania projektowanych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem z Wydziału
Architektury i Budownictwa UM Wrocławia o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę.
UWAGA: W/w wykaz opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowokosztorysowej nie jest katalogiem zamkniętym, ponieważ podczas realizacji przedmiotu umowy
może wystąpić konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z uzyskaniem
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odstępstw od obowiązujących warunków technicznych oraz wykonywaniem robót w strefie
ochrony archeologicznej i na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie innych
podmiotów (np. ZDiUM).
5. Zamówienie podzielone jest na 4 zadania. Zamawiający
złożenia ofert częściowych, na jedno zadanie lub więcej zadań:

dopuszcza

możliwość

1) ZADANIE 1 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie określonym
w pkt 3 i 4 dla:
a) budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Biskupa Tomasza I 15/budynku
mieszkalnego przy ul. Łowieckiej 11 (dz. 10/14, AM- 19, Obręb: Plac Grunwaldzki),
b) budynku mieszkalnego przy ul. Łowieckiej 19/19A (dz. 10/12, AM-19 , Obręb: Plac
Grunwaldzki),
c) budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Ptasiej 32 (dz. 15/2, AM-23 , Obręb: Plac
Grunwaldzki).
2) ZADANIE 2 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie określonym
w pkt 3 i 4 dla:
a) budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Rydygiera 43 (dz. 65/10, AM-18, Obręb:
Plac Grunwaldzki),
b) budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Jedności Narodowej 42/44A (dz. 78, AM25, Obręb: Plac Grunwaldzki),
c) budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Niemcewicza 34 (dz. 162/25, AM-18 ,
Obręb: Plac Grunwaldzki).
3) ZADANIE 3 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie określonym
w pkt 3 i 4 dla:
a) budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 67 (dz. 65/11, AM-9, Obręb:
Południe),
b) budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Traugutta 61 (dz. 8/7, AM-9, Obręb:
Południe),
c) budynek mieszkalno – usługowego przy ul. Białoskórniczej 15/16 (dz. 15/23, AM-25,
Obręb: Stare Miasto).
4) ZADANIE 4 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie określonym
w pkt 3 i 4 dla:
a) budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 3A (dz. 106/1, AM- 13, Obręb: Plac
Grunwaldzki),
b) budynku mieszkalnego przy ul. Kluczborskiej 23 (dz. 84/39, AM- 13, Obręb: Plac
Grunwaldzki),
c) budynku mieszkalnego przy ul. Pereca 13 (dz. 8/47, AM-13, Obręb: Grabiszyn).
6. Dokumentację projektowo – kosztorysową dla każdego adresu należy opracować zgodnie
z Wytycznymi do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zwanymi dalej
Wytycznymi (załącznik nr 9 do SIWZ).
7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma być wykonana zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz
przepisami wykonawczymi do ustaw: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
– użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
(Dz. U. Nr 130 poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).

3

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
8. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia, zakresu usługi oraz obowiązków Wykonawcy
zawiera wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Wytyczne (załącznik nr 9 do SIWZ).
9. Termin wykonania zamówienia w każdym zadaniu:
1) wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie
i przekazanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania projektowanych robót budowlanych – w terminie
maksymalnie 210 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca w Formularzu oferty
wskaże ilość dni, o które skróci maksymalny termin realizacji umowy.
2) nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją
projektowo – kosztorysową – przez czas wykonywania robót budowlanych, nie dłużej
jednak niż przez okres 60 miesięcy liczonych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania projektowanych robót budowlanych.
Pod pojęciem „uzyskanie ostatecznej Decyzji pozwolenia na budowę” należy rozumieć
uzyskanie zaświadczenia Wydziału Architektury i Budownictwa, że decyzja, wobec
niewniesienia odwołania przez żadną z zainteresowanych stron, stała się decyzją ostateczną
i została przekazana Zamawiającemu.
10. Gwarancja – 60 miesięcy, liczona od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowę. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po upływie okresu
gwarancji lub rękojmi za wady, jeśli Zamawiający zawiadomi o wadzie przed upływem okresu
gwarancji lub rękojmi za wady.
11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie dla zdobycia wszelkich informacji,
które mogą być pomocne przy wykonaniu usługi i prawidłowej wyceny oferty.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy
usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem
niniejszego postępowania, w wysokości do 10 % zamówienia podstawowego, realizowanych
w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Wrocław, powierzonych w zarząd
Zamawiającemu.
14. Zamówienie, o którym mowa powyżej, może dotyczyć całego lub części zakresu zamówienia
podstawowego i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej,
po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, z zastrzeżeniem możliwości zmiany ceny
jednostkowej za realizację przedmiotu zamówienia na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku,
wynikającej z ceny ofertowej brutto, podanej przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym,
w następujący sposób: po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego
o max. 5 %, a po upływie 24 miesięcy o max. 10%.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1.
1)
2)
2.
1)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23),
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
W zakresie pkt 1 ppkt 2) Wykonawca ma wykazać, że:
w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi
polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę/przebudowę/
remont/montaż instalacji sanitarnych, obejmujące łącznie co najmniej dokumentację instalacji
centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, w zakresie co najmniej projekt
budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
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2)

3.

4.

5.

budowlanych, dla obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż
1000 m2 w przypadku zadania 1 oraz 700 m2 w przypadku zadania 2, 3 i 4, wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia braku sprzeciwu
wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
Przez obiekt kubaturowy należy rozumieć wielorodzinne budynki mieszkalne i / lub mieszkalno
– usługowe, o co najmniej trzech kondygnacjach nadziemnych, którym można przypisać
parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych (oprócz budowli i obiektów małej
architektury).
dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalnościach: )
a) 2 osoby - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (funkcje: 1 osoba – projektant, 1 osoba –
sprawdzający),
b) 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych),
lub inne uprawnienia umożliwiające projektowanie w powyższych specjalnościach, zgodne
z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.).
Zgodnie z treścią art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1 SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane –
zapis ten oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu (tj. podmiotu, na zasobach którego
polega Wykonawca) w realizacji zamówienia.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć
oświadczenie, że:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) ustawy Pzp (wzór, załącznik
nr 3 do SIWZ),
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór, załącznik nr 2 do SIWZ).
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczących zdolności
technicznej i zawodowej Wykonawcy, należy złożyć:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 6 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane
należycie (wzór, załącznik nr 5 do SIWZ),
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór, załącznik nr 6 do SIWZ).
3. W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23)
ustawy Pzp – należy przekazać Zamawiającemu (po zamieszczeniu na stronie internetowej
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4.

5.

6.

7.

informacji z otwarcia ofert) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów Wykonawca musi 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 (wzór - załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) ustawy Pzp.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z tym
Wykonawca:
1) jest zobowiązany dołączyć do oferty:
a) oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1,
b) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca polega
na zasobach innych podmiotów,
2) najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany
przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej,
3) na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza złoży w wyznaczonym terminie, aktualne na dzień złożenia,
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 2.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym
lub na komputerze.
2. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający jej
dekompletacji, zaleca się, aby oferta miała ponumerowane strony.
3. Wymagany jest jeden egzemplarz oferty, który musi zawierać m. in.:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, na spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert (wzór, załącznik nr 2 i 3 do SIWZ),
3) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania przez Wykonawcę na
ich zdolnościach technicznych i/lub zawodowych (wzór, załącznik nr 7 do SIWZ),
4) Pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa i wskazujące, iż osoba występująca
w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to
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z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji (np. w przypadku spółki cywilnej umowę spółki).
5) Dowód wniesionego wadium, złożony zgodnie z zapisami rozdziału VI.
Pozostałe oświadczenia i dokumenty, wymienione w rozdz. IV SIWZ pkt 2, w trybie
wskazanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp składa Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona.
4. Oferta (Formularz oferty i oświadczenia) oraz inne oświadczenia i dokumenty składane przez
Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (czytelnie lub nieczytelnie wraz
z pieczątką imienną).
5. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
technicznych i zawodowych polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem Dokumenty złożone w formie kopii muszą być
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
2) w odniesieniu do oferty złożonej wspólnie Zamawiający, dokonując oceny spełnienia
wymagania dotyczącego posiadania niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych
zsumuje wielkości stanowiące o spełnieniu tego warunku.
7. Gdy Wykonawcę (w tym spółkę cywilną) reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone skuteczne pełnomocnictwo (posiadające zakres pełnomocnictwa) podpisane przez
Wykonawcę.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą ofertę).
9. Wykonawca określa w Formularzu oferty, z zastrzeżeniem zapisów art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Informacje zastrzeżone powinny być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie. Wykonawca
nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert lub też jawnych na
podstawie innych przepisów. Zastrzeżenie powyższe jest skuteczne, jeśli Wykonawca wykaże,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj.
1) są nieujawnione do wiadomości publicznej,
2) posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa),
3) Wykonawca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności
(uwaga: fakt złożenia w oddzielnej kopercie zastrzeżonych informacji nie jest wystarczający
do wykazania niezbędnych działań).
Dokumenty poświadczające powyższe okoliczności Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do
oferty. Na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów uzasadniających tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiający podejmie decyzję w sprawie utrzymania utajnienia lub decyzję
o odtajnieniu zastrzeżonych dokumentów. Wykonawca nie może zastrzec informacji jawnych na
podstawie innych przepisów.
10. Opakowanie i oznakowanie ofert:
1) ofertę należy złożyć w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą
i dokładnym adresem Wykonawcy oraz zaadresowanej w następujący sposób:
Zarząd Zasobu Komunalnego,
ul. Św. Elżbiety 3 Wrocław
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„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w budynkach położonych we Wrocławiu.
Zadanie nr …………..”
Nr postępowania: ZZK-WP/3400/267/17
Nie otwierać przed dniem 29 grudnia 2017 r. godz. 1300
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz
za złożenie koperty (opakowania) w innym miejscu niż miejsce wskazanie w rozdz. VIII
SIWZ.
VI. WADIUM.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) Zadanie nr 1 – 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset),
2) Zadanie nr 2 – 800 zł (słownie złotych: osiemset).
3) Zadanie nr 3 – 700 zł (słownie złotych: siedemset),
4) Zadanie nr 4 – 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).
2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank PKO BP 58 1020 5226 0000 6402 0417 2748, tak aby kwota wadium
znalazła się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na
składanie ofert - podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty numer postępowania i/lub nazwę
postępowania.
4. Oryginał dowodu wniesienia wadium w pieniądzu lub jego kopię, opatrzoną klauzulą „za
zgodność z oryginałem” i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną), należy dołączyć do oferty.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w
którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zapłacić
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość wadium w przypadkach określonych ustawą,
tj. gdy:
1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
zawartych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy:
1) oryginał dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. nie
ponumerowany i nie związany na stałe z ofertą,
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2) kopię dowodu wniesienia wadium, opatrzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem czytelnym lub
nieczytelnym wraz z pieczątka imienną) dołączyć do oferty.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
VIII. INFORMACJE O TERMINIE, MIEJSCU SKŁADANIA, OTWARCIU ORAZ OCENIE OFERT.
1. Termin i miejsce składania ofert:
1) Termin składania ofert upływa w dniu: 29 grudnia 2017 r. o godz. 10.00.
2) Oferty:
a) można składać w Dziale Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Zasobu Komunalnego,
ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 13 (parter) – poniedziałek - piątek, w godz. od
7:00 do 15:00 lub w Kancelarii Ogólnej Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3,
50-111 Wrocław - poniedziałek – piątek, w godz. od 7:30 do 15:30,
b) można przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego na adres: Zarząd Zasobu
Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
1) Termin i miejsce otwarcia ofert: 29 grudnia 2017 r. godz. 13:00 w budynku Zarządu
Zasobu Komunalnego, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, II piętro pok. 218 – Sala
Konferencyjna.
2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie, zgodnie
z procedurą ustawy Pzp.
3. Tryb otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
bip.zzk.wroc.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
IX. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY:
1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty przed upływem terminu do składania
ofert.
2. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być zapakowane i dostarczone
zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII pkt 1 oraz rozdziału V pkt 10, a koperta powinna
być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
X.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB
POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych
z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Edyta Filio - pracownik
Działu Zamówień Publicznych i Umów, tel./faks: 71/33-28-145, e-mail: zp@zzk.wroc.pl,
pok. 107, od pn. do pt. w godzinach 9:00 do 14:00.
2. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawca przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.
Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).

9

3. Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje pocztą elektroniczną (skan dokumentu podpisany przez Wykonawcę lub
dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub faksem, każda ze Stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia, wysłanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji na adres poczty elektronicznej lub numer faksu wskazany przez
Wykonawcę w ofercie uznaje się za skutecznie przesłane i doręczone gdy:
1) pocztą elektroniczną - Zamawiający nie otrzymał komunikatu o niedostarczeniu
wiadomości,
2) faksem - Zamawiający uzyskał raport przesłania z wynikiem pozytywnym.
5. W przypadku oświadczeń lub dokumentów uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp Zamawiający wymaga złożenia ich w sposób wskazany w Rozdziale V pkt 5 - 8 SIWZ.
6. Wyjaśnienia treści specyfikacji:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawców, nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,
4) Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej
bip.zzk.wroc.pl i przekazane Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
5) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu składania
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ (pytań).
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Cenę oferty brutto dla danego zadania oraz ceny za poszczególne budynki należy ująć
w Formularzu oferty (wzór, załącznik nr 1 do SIWZ). Cenę oferty w danym zadaniu należy
podać cyframi i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty brutto podana w Formularzu oferty w danym zadaniu musi być kompletna,
jednoznaczna, ostateczna i winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia w danym zadaniu, zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
3. Cena oferty brutto w danym zadaniu jest ceną ryczałtową i stanowi sumę cen ryczałtowych
brutto za wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę/zaświadczenie o braku
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych oraz nadzorem autorskim w trakcie
realizacji robót dla obiektów budowlanych w danym zadaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć
na wycenę przedmiotu zamówienia w danym zadaniu i ująć je w cenie oferty. W przypadku
pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia w danym zadaniu,
określonej zapisami SIWZ oraz załączników do SIWZ i nie ujęcia ich w wynagrodzeniu
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne dodatkowe
roszczenia finansowe z tego tytułu.
5. Określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie
obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty
wszelkie koszty prac projektowych, inwentaryzacji, ekspertyz, audytów, koszty uzgodnień np.
z Miejskim Konserwatorem Zabytków, dostawcami, wody, ciepła i innych oraz koszty nadzoru
autorskiego, koszty wymaganych decyzji i opinii, opłaty, ewentualne bonifikaty, opusty, tak, aby
zapewnić prawidłową realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w
niniejszej Specyfikacji i załącznikach do SIWZ. Wykonawca w cenie oferty powinien
uwzględnić także konieczność wykonania dodatkowych opracowań (oprócz wskazanych w
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6.

7.
8.

9.

rozdz. II pkt 5 niniejszego SIWZ), związanych z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących
warunków technicznych oraz wykonywaniem robót w strefie ochrony archeologicznej,
konserwatorskiej i na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie innych podmiotów (np.
ZDIUM).
W przypadku poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2
pkt 2) ustawy Pzp, za prawidłowo podaną Zamawiający przyjmie cenę ryczałtową brutto
wskazaną w Formularzu oferty dla poszczególnych obiektów budowlanych (adresów).
Wykonawca może podać tylko jedną cenę w danym zadaniu. Oferty z cenami wariantowymi
zostaną odrzucone.
Zamawiający przyjął dla przedmiotowej usługi 23 % stawkę podatku VAT. Do badania,
porównania ofert i rozliczeń w trakcie realizacji umowy służyć będzie zgodnie z art. 2 pkt 1
ustawy Pzp wskazana przez Wykonawcę cena oferty brutto. W przypadku, gdy Wykonawca
poda w ofercie inną niż podana przez Zamawiającego stawka podatku od towarów i usług,
należy przedstawić w ofercie uzasadnienie wraz z podstawą prawną
Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN.

XII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu spośród ofert
rozpatrywanych i nie podlegających odrzuceniu (spełniających wszystkie wymagania
Zamawiającego) wyłącznie na podstawie następujących kryteriów i wag:
L.p.

KRYTERIUM

WAGA
(ZNACZENIE PROCENTOWE
KRYTERIUM)

1.

Cena oferty

60 %

2.

Termin realizacji

40 %

2. Ocena ofert w danym zadaniu zostanie przeprowadzona na podstawie podanych wyżej
kryteriów oraz ich znaczenia. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów,
jaką po uwzględnieniu znaczeń (wag) może osiągnąć oferta wynosi po zsumowaniu 100 pkt, tj.
za:
1) najniższą cenę oferty - 60 pkt,
2) najkrótszy termin realizacji (w zakresie wykonania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej oraz uzyskania i przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/
zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych) - 40 pkt.
3. Każdej rozpatrywanej ofercie, niepodlegajacej odrzuceniu Zamawiający przyzna punkty za
poszczególne kryteria (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), zgodnie z poniższymi
zapisami:
1) punktacja za kryterium „cena oferty”:
„Cena oferty” to wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia, wyliczona zgodnie
z zapisami rozdziału XI SIWZ.
najniższa cena oferty [zł]
ilość pkt oferty badanej =

x 60 pkt

badana cena oferty [zł]

2) punktacja za kryterium „termin realizacji”.
„Termin realizacji” określa czas, o jaki Wykonawca skróci okres realizacji przedmiotu
zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania i
przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenie o braku sprzeciwu
wobec zamiaru wykonania robót budowlanych w stosunku do terminu maksymalnego tj. 210 dni.
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Punktacja w kryterium „termin realizacji” zostanie przyznana zgodnie z tabelą:

Lp.

Skrócenie terminu realizacji zamówienia
wskazane przez Wykonawcę

2.

o minimum 30 dni

10

3.

o minimum 60 dni

20

4.

o minimum 90 dni

40

Ilość punktów przyznawana za
dany termin realizacji [pkt]

a) maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania i przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowę/ zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania projektowanych
robót budowlanych wynosi 210 dni liczone od daty zawarcia umowy,
b) Wykonawca w Formularzu oferty wskaże ilość dni, o które skróci maksymalny termin
realizacji umowy,
c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże skrócenia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz
uzyskania i przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenie
o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania projektowanych robót budowlanych,
Zamawiający przyjmie termin 210 dni liczony od daty zawarcia umowy i przyzna
Wykonawcy 0 pkt w tym kryterium.
4. Za najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów łącznie w/w kryteriach.
5. Wszystkie obliczenia przeprowadzane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
z zachowaniem zasady, że liczby 5 i większe zaokrągla się w górę.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać w danym zadaniu oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert otrzymało taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądza,
2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego Bank PKO BP 09 1020 5226 0000 6802 0417 2755. Potwierdzenie dokonania
wpłaty należy okazać w dniu podpisania umowy.
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach, obowiązujące w sposób ciągły przez cały
okres związania z umową, należy złożyć w dniu podpisania umowy w Dziale Zamówień
Publicznych i Umów, Wrocław, ul. Grabiszyńska 257, pok. nr 106.
7. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiona na
zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie, bezwarunkowo na pokrycie roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zobowiązań
objętych umową oraz na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
2) kwota rękojmi i terminy jej obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy.
3) warunkiem wypłaty kwoty gwarantowanej może być jedynie przedstawienie Gwarantowi
wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z oświadczeniem, że
Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych oraz wyjaśnieniem na czym to nie
wywiązanie polega.
8. Jakiekolwiek odstępstwa od zasad sporządzenia i przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej wskazanych w wymienionym rozdziale uniemożliwią podpisanie umowy.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70 % - w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w zakresie wykonania
dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania i przekazania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę (protokolarny odbiór). Pozostała kwota, tj. 30% zabezpieczenia
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po wykonaniu nadzoru autorskiego (protokół
końcowy odbioru robót budowlanych) lub po terminie wskazanym w § 2 pkt 2) wzoru umowy.
10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
XIV. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I PODPISANIE UMOWY:
1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania
− podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Powyższe informacje Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem.
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na stronie internetowej bip.zzk.wroc.pl.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający może przewidzieć skrócenie terminu wskazanego w pkt 4, gdy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) złożono tylko jedną ofertę lub
Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).

13

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienia kończące postępowanie odwoławcze.
6. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp - Dział VI Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp
(art. 179 – 198g).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wymienionych w art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych ustawą.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,
2) Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia,
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego zostanie dokonany wgląd do
dokumentacji postępowania.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór Formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wzór, Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wzór, Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wzór, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 4 do SIWZ.
5. Wzór, Oświadczenie „Doświadczenie Wykonawcy” – załącznik nr 5 do SIWZ
6. Wzór, Oświadczenie „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” – załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Wzór, Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
9. Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – załącznik nr 9 do SIWZ.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Zarząd Zasobu Komunalnego
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
FORMULARZ OFERTY
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).)”

1..........................
(pieczątka Wykonawcy/ów)
DANE WYKONAWCY/ WYKONAWCÓW1:

2..........................

1. Pełna zarejestrowana nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.……………………………………………………………………………………………..
Zarejestrowany adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . miejscowość .
Regon………………………………………….NIP…………………………
Rodzaj przedsiębiorstwa (mikro -, małe, średnie)2……………………………………….
2. Pełna zarejestrowana nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
……………………………………………………………………………………………………..
Zarejestrowany adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . miejscowość .
R e g o n … … … … … … … … … … … … … … … … . N I P … … … … … … … … … ……
Rodzaj przedsiębiorstwa (mikro -, małe, średnie) ……………………………………….
1. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi
w SIWZ (wraz z załącznikami) za wynagrodzenie ryczałtowe:
ZADANIE nr I
1) Wartość oferty brutto: ………………................……………….. zł (słownie złotych:
………………………………….….................…………………………………………………………),
wraz z …….. % podatkiem VAT,
w tym:
1) ul. Biskupa Tomasza I 15 / ul. Łowiecka 11- …………………….……….. zł brutto,
2) ul. Łowiecka 19/19A - ………………………………………………..…….. zł brutto,
3) ul. Ptasia 32 1

………………………………………………..…….. zł brutto.

w przypadku oferty wspólnej

2

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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2) OŚWIADCZAM, że skracam termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
oraz uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/
zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych o - ……….
dni w stosunku do terminu maksymalnego, tj. 210 dni.

ZADANIE nr II
1) Wartość oferty brutto: ………………................……………….. zł (słownie złotych:
………………………………….….................……………………………………….…………………),
wraz z ………….% podatkiem VAT,
w tym:
a)
ul. Rydygiera 43 - ……………………………………….…….. zł brutto,
b)

ul. Jedności Narodowej 42/44A - ……….………..………….. zł brutto,

c)

ul. Niemcewicza 34 - ………………………………………….. zł brutto.

2) OŚWIADCZAM, że skracam termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
oraz uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/
zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych o - ……….
dni w stosunku do terminu maksymalnego, tj. 210 dni.

ZADANIE nr III
1) Wartość oferty brutto: ………………................……………….. zł (słownie złotych:
………………………………….…..........................................................……………………………),
wraz z ………% podatkiem VAT.
w tym:
a) ul. Komuny Paryskiej 67 - ………………….……….. zł brutto,
b) ul. Traugutta 61 - ……….………..………………….. zł brutto,
c) ul. Białoskórniczej 15/16 - …………………...…….. zł brutto.
2) OŚWIADCZAM, że skracam termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
oraz uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/
zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych o - ……….
dni w stosunku do terminu maksymalnego, tj. 210 dni.

ZADANIE nr IV
1) Wartość oferty brutto: ………………................……………….. zł (słownie złotych:
………………………………….….................……………………………………………………..……),
wraz z …………… % podatkiem VAT.
w tym:
a) ul. Poniatowskiego 3A - ………………….……….. zł brutto,
b) ul. Kluczborskiej 23 - ……….…..………………….. zł brutto,
c) ul. Pereca 13 - ………………………..……...…….. zł brutto.
2) OŚWIADCZAM, że skracam termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
oraz uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/
zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych o - ……….
dni w stosunku do terminu maksymalnego, tj. 210 dni.

Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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2. OŚWIADCZAM, że przedmiot zamówienia, w każdym zadaniu, na które składam ofertę,
w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, zrealizuję przez czas wykonywania robót budowlanych, nie
dłużej jednak niż przez okres 60 miesięcy liczonych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę/ braku sprzeciwu wobec zamiaru realizacji robót projektowanych.
3. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod
warunkami w niej określonymi.
4. OŚWIADCZAM, że udzielam gwarancji – 60 miesięcy, liczonej od dnia uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej
również po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady, jeśli Zamawiający zawiadomi
o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi za wady.
5. OŚWIADCZAM, iż uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty
i wykonania umowy.
6. OŚWIADCZAM, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego, że wszystkie
oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są prawdziwe i rzetelne.
7. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami umowy. Zobowiązuję się,
w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. UWAŻAM się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływu terminu
składania ofert.
9. DEKLARUJĘ wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 %
ceny ofertowej w formie: ...............................................................................................
10. OŚWIADCZAM, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania co zostało wykazane zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt 9 w treści złożonej oferty - stanowią
informacje zawarte w następujących dokumentach:
(podać strony Oferty) ................................... - dołączone do oferty w oddzielnej kopercie.
11. OŚWIADCZAM, że przedmiot zamówienia będę realizować przy udziale podwykonawców
i zamierzam powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących części
przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………….…………………………..3
(nazwa i adres wykonawcy oraz wskazanie części powierzonego mu do wykonania zamówienia)

12. PRZYJMUJĘ warunki płatności określone we wzorze umowy, tj. do 30 dni od daty otrzymania
faktury VAT przez Zamawiającego.
13. Nr rachunku i nazwa banku Wykonawcy, na które należy dokonać zwrotu wniesionego wadium
.................................................................................................................................
14. Nr rachunku i nazwa banku Wykonawcy, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji
przedmiotu umowy (podawany na fakturze)
………………………………………………..........................................................
15. OŚWIADCZAM, że wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji w trakcie postępowania
drogą elektroniczną lub fax-em.

3

w przypadku wskazania części zamówienia, która ma być powierzona do wykonania podwykonawcom Zamawiający dokona
odpowiednich zmian w umowie.
Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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16. Adres Wykonawcy: poczty elektronicznej e-mail ………………………………................... lub nr
faksu ………………………., na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania.
nr telefonu Wykonawcy:…………………………….
17. OFERTĘ niniejszą składam na ……...... kolejno ponumerowanych stronach.
18. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
……………………..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

................................... dn. ..................

……………………………………………...

miejscowość
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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Załącznik nr 2 do SIWZ
………………………………………………
……………………………………..
…..………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
nr ZZK-WP/3400/267/17
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania)”, prowadzonego przez Zarząd Zasobu
Komunalnego, oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
a)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12) – 22) ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………………
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

b)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. ……………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 14), 16) – 20)
ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………*)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………………
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

*) wypełnić, jeśli dotyczy

Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………….……………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………………
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………………
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………………..
………………………………………...……
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
nr ZZK-WP/3400/267/17
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania)”, prowadzonego przez Zarząd Zasobu
Komunalnego, oświadczam, co następuje:
I.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….….……. (miejscowość), dnia …..……….……. r.

………………………………………………
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

II.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i rozdziale III Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………….……………………………………………………………,
w następującym zakresie
…………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..……………………
a podmioty te spełniają warunki wzięcia udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim się
powołuję na ich zasoby.
UWAGA:
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego oznacza obowiązkowy udział tego podmiotu
w realizacji części przedmiotu zamówienia.
…………….….……. (miejscowość), dnia …..……….……. r.
………………………………………………
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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Załącznik nr 4 do SIWZ
………………………………………………
……………………………………...………
………………………
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną ustawą Pzp), w związku z zamieszczeniem
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, dotyczącej postępowania nr ZZK-WP/3400/267/17 pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania)”
1. oświadczam, że nie przynależę*) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 229 ze
zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, z żadnym z Wykonawców, którzy
złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu,
2. oświadczam, że przynależę *) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 229 ze zm.),
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp,
z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu,
w zadaniu …………..,
1)

……………………………………………………………………………………………

2)
……………………………………………………………………………………………
(wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, że przynależy do grupy kapitałowej).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

................................... dn. ..................

własnoręcznym

podpisem,

świadom

……………………………………………...

miejscowość
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………………………………
……………………………………...………
…………………………………………..…
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Doświadczenie Wykonawcy
Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 6 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zawierający co najmniej 2 (dwie)
usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę/
przebudowę/remont/montaż instalacji sanitarnych obejmujące łącznie co najmniej dokumentację
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, w zakresie co najmniej projekt
budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
dla obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 1000 m2
w przypadku zadania 1 oraz 700 m2 w przypadku zadania 2, 3 i 4, wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót
budowlanych.
(Przez obiekt kubaturowy należy rozumieć wielorodzinne budynki mieszkalne i / lub mieszkalno usługowe,
o co najmniej trzech kondygnacjach nadziemnych, którym można przypisać parametr objętości wyrażony
w metrach sześciennych (oprócz budowli i obiektów małej architektury).
Zakres prac
Termin realizacji
Powierzchnia
Adres wykonania
Nazwa, adres
Lp.
zrealizowanego
użytkowa budynku
Zamówienia
zamówienia
Zleceniodawcy
zamówienia
m2
1

2

3

................................... dn. ..................
miejscowość

4

5

6

...............................................................
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy

Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).
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Załącznik nr 6 do SIWZ
………………………………………………
……………………………………...………
…………………………………………..…
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia.
Wykaz co najmniej 3 (trzech) osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
a) 2 osoby - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (funkcje: 1 osoba – projektant, 1 osoba –
sprawdzający),
b) 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych),
lub inne uprawnienia umożliwiające projektowanie w powyższych specjalnościach, zgodne
z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.).

Imię i nazwisko, funkcja

Kwalifikacje zawodowe

-1-

-2-

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub
inne uprawnienia umożliwiające projektowanie ww.
specjalności zgodne z aktualnym stanem prawnym
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub
inne uprawnienia umożliwiające projektowanie ww.
specjalności zgodne z aktualnym stanem prawnym
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
lub
inne uprawnienia umożliwiające projektowanie ww.
specjalności zgodne z aktualnym stanem prawnym

Oświadczenie dotyczące podstawy
dysponowania wskazaną osobą
-3-

dysponuję wskazaną osobą zdolną do
wykonania zamówienia *)
polegam na osobie zdolnej do
wykonania zamówienia innych
podmiotów. *)

dysponuję wskazaną osobą zdolną do
wykonania zamówienia *)
polegam na osobie zdolnej do
wykonania zamówienia innych
podmiotów. *)

dysponuję wskazaną osobą zdolną do
wykonania zamówienia *)
polegam na osobie zdolnej do
wykonania zamówienia innych
podmiotów. *)

*) niewłaściwe skreślić

................................... dn. ..................
miejscowość

...............................................................
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ

………………………………………………
……………………………………...………
………………………
(pełna nazwa/firma, adres podmiotu
udostępniającego Wykonawcy zasoby)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
Niniejszym oddaję do dyspozycji ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
niezbędne
zasoby
na
okres
korzystania
z
nich
przy
realizacji
zamówienia:
………………………….……………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….….……
(nazwa zamówienia)

na następujących zasadach:
1. zakres dostępnych zasobów innego podmiotu:
……………………………..……………………………………………………………………………..
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
................................... dn. ..................
miejscowość

…................................................................................

podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy
zasoby do dyspozycji
____________________________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że w/w podmiot będzie realizował jako podwykonawca następującą część
zamówienia ……….………………………………………………………………………………............….
(należy wskazać tę część zamówienia, do realizacji której wymagane są zdolności oddane do
dyspozycji przez podmiot udostępniający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu).

................................... dn. ..................
miejscowość

.....................................................................................
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 8 do SIWZ
WZÓR
UMOWA NR WP/.........../17
zawarta w dniu ………….. 2017 r. we Wrocławiu, w wyniku prowadzonego postępowania
nr ZZK-WP/3400/267/17 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej ustawą
Pzp, pomiędzy Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Nowy Targ 1-8,
NIP 897 13 83 551, w imieniu której działa Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Św. Elżbiety 3,
reprezentowany przez: Mariana Nowotyńskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych
Zarządu Zasobu Komunalnego (pełnomocnictwo Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego nr
401/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.), przy kontrasygnacie Ireny Sęk – Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego Zarządu Zasobu Komunalnego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
............................................................................................, z siedzibą w ....................................
przy ul. ............................., wpisaną do ..........................................................................................
NIP ...................... REGON ......................
reprezentowaną przez:
................................... – ……………………
zwaną dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacę projektowo –
kosztorysową na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
w następujących budynkach położonych we Wrocławiu:
ZADANIE 1
1) budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Biskupa Tomasza I 15/budynku
mieszkalnego przy ul. Łowieckiej 11 (dz. 10/14, AM- 19, Obręb: Plac Grunwaldzki),
2) budynek mieszkalny przy ul. Łowieckiej 19/19A (dz. 10/12, AM-19 , Obręb: Plac
Grunwaldzki),
3) budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Ptasiej 32 (dz. 15/2, AM-23 , Obręb: Plac
Grunwaldzki).
ZADANIE 2
1) budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Rydygiera 43 (dz. 65/10, AM-18, Obręb:
Plac Grunwaldzki),
2) budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Jedności Narodowej 42/44A (dz. 78, AM25, Obręb: Plac Grunwaldzki),
3) budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Niemcewicza 34 (dz. 162/25, AM-18 ,
Obręb: Plac Grunwaldzki).
ZADANIE 3
1) budynek mieszkalny przy ul. Komuny Paryskiej 67 (dz. 65/11, AM-9, Obręb:
Południe),
2) budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Traugutta 61 (dz. 8/7, AM-9, Obręb:
Południe),
3) budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Białoskórniczej 15/16 (dz. 15/23, AM-25,
Obręb: Stare Miasto),
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ZADANIE 4
1) budynek mieszkalny przy ul. Poniatowskiego 3A (dz. 106/1, AM- 13, Obręb:
Plac Grunwaldzki),
2) budynek mieszkalny przy ul. Kluczborskiej 23 (dz. 84/39, AM- 13, Obręb: Plac
Grunwaldzki),
3) budynek mieszkalny przy ul. Pereca 13 (dz. 8/47, AM-13, Obręb: Grabiszyn).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na:
a) budowę instalacji centralnego ogrzewania,
b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją,
c) przebudowę instalacji zimnej wody,
d) budowę nowego przyłącza wodociągowego (w razie konieczności),
e) przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z wykonaniem koniecznych instalacji,
zgodnie z wytycznymi FORTUM P & H Polska sp. z o. o.
f) rozbiórkę pieców kaflowych, demontaż istniejącej instalacji ogrzewania etażowego,
g) uzyskanie ostatecznej decyzji/zaświadczenia Wydziału Architektury i Budownictwa
o pozwoleniu na budowę/braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania projektowanych
robót budowlanych dla wskazanych w poszczególnych zadaniach budynków,
2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na poszczególnych
obiektach.
3. Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla każdego adresu w zakresie
przedmiotu zamówienia winna zawierać, co najmniej:
1) inwentaryzację budowlaną na potrzeby wykonania przedmiotowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,
2) audyt efektywności energetycznej,
3) ekspertyzę techniczną w zakresie oceny zastanych instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej,
4) wystąpienie z wnioskiem do FORTUM P & H Polska sp. z o. o. o warunki techniczne
przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
5) wystąpienie z wnioskiem do MPWiK sp. z o. o. o warunki techniczne przyłączenia do sieci
wodociągowej (w razie konieczności),
6) uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, w przypadku budynków położonych
w strefie ochrony konserwatorskiej,
7) projekt budowlany,
8) projekt wykonawczy wielobranżowy,
9) przedmiary robót,
10) kosztorysy inwestorskie,
11) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
12) decyzję ostatecznego pozwolenia na budowę/ zaświadczenie braku sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania projektowanych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem z Wydziału
Architektury i Budownictwa UM Wrocławia o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę.
UWAGA: W/w wykaz opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowokosztorysowej nie jest katalogiem zamkniętym, ponieważ podczas realizacji przedmiotu umowy
może wystąpić konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z uzyskaniem
odstępstw od obowiązujących warunków technicznych oraz wykonywaniem robót w strefie
ochrony archeologicznej, konserwatorskiej i na nieruchomościach będących w trwałym
zarządzie innych podmiotów (np. ZDiUM).
4. Pod pojęciem „uzyskanie ostatecznej Decyzji pozwolenia na budowę” należy rozumieć
uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia Wydziału Architektury i Budownictwa,
że decyzja wobec niewniesienia odwołania przez żadną ze stron, stała się decyzją ostateczną.
5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma być wykonana zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
oraz przepisami wykonawczymi do ustaw: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
– użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr
130 poz. 1389) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.).
6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze
zm.).
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Umowa zostaje zawarta na czas określony, przedmiot umowy będzie realizowany w terminach
podanych poniżej:
1) wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie
i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/
zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru realizacji robót – ….... dni, liczone
od dnia zawarcia umowy (zgodnie z deklaracją w Formularzu oferty),
2) nadzór autorski nad realizacją robót, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowokosztorysowej - przez czas wykonywania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż
przez okres 60 miesięcy liczonych od dnia uzyskania i przekazania Zamawiającemu
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec
zamiaru realizacji robót projektowanych.
§3
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi zapisami niniejszej umowy i załączników do niej oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa.
2. Do obowiązków Wykonawcy w przypadku poszczególnych obiektów należy:
1) uzyskanie dokumentów wyjściowych do projektowania i wymaganych przepisami
szczególnymi uzgodnień, pozwoleń i / lub opinii właściwych organów,
2) wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnych odkrywek celem sporządzania
ekspertyzy technicznej oraz przywrócenie elementów budynku do stanu pierwotnego po
dokonaniu oględzin i pomiarów elementów. O terminie wykonania odkrywek Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego na 3 dni przed ich wykonaniem
(na adresy e-mail inspektorów nadzoru: nazwisko.imię@zzk.wroc.pl).
3) udział w spotkaniach z Zamawiającym w siedzibie ZZK przy ul. Grabiszyńskiej 257 we
Wrocławiu, w godzinach- 800-1400, w celu oceny postępów wykonania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej i jej weryfikacji, uszczegółowienia technologii robót
budowlanych, rodzaju zastosowanych do remontu materiałów i wyrobów, itp.):
a) pierwsze spotkanie – w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, w celu
uzgodnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uzgodnienia
przygotowanego
przez
Wykonawcę,
harmonogramu
prac
projektowych
(z uwzględnieniem terminu wykonania dokumentacji, wskazanego w Formularzu oferty
i śródterminów wskazanych w niniejszej umowie),
b) kolejne spotkania w terminach uzgodnionych obustronnie, co najmniej jeden raz
w miesiącu.
4) powiadamiania najemców lokali o terminie wejścia do lokali w celu wykonania niezbędnych
oględzin i pomiarów - należy podać godziny przedpołudniowe i popołudniowe.
Powiadomienie polega na wywieszeniu na tablicach informacyjnych (lub miejscach
widocznych) w budynkach zawiadomień o terminie wejścia do lokali oraz wrzuceniu
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zawiadomienia indywidualnego do skrzynki pocztowej najemcy lokalu - co najmniej na 7 dni
przed terminem wejścia do lokali. Jeżeli we wskazanym terminie najemca nie udostępnił
Wykonawcy lokalu w celu wykonania prac, Wykonawca wywiesza na tablicy ogłoszeń
ponowne zawiadomienie o dodatkowym terminie wejścia do lokali.
W przypadku nieudostępnienia lokalu w drugim terminie Wykonawca natychmiast zgłasza
ten fakt pisemnie osobom wyznaczonym do kontaktów, a one podejmują decyzje w tym
zakresie.
Zamawiający nie wymaga indywidualnego powiadamiania najemców za pośrednictwem
Poczty, za potwierdzeniem odbioru.
Zamawiający wymaga dokumentowania przez Wykonawcę wszystkich podjętych prób
wejścia do lokali (np. informacja z Biura Obsługi Klienta, notatka i inne).
5) opracowanie i złożenie do Fortum P&H sp. z o. o. wniosku o warunki techniczne
przyłączenia do sieci ciepłowniczej, – w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy
oraz niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego złożenie
wniosku,
6) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy
technicznej – w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy,
7) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do weryfikacji projektu budowlanego –
w terminie wynikającym z uzgodnionego harmonogramu prac projektowych, ale
najpóźniej na 75 dni przed terminem wskazanym w § 2 pkt 1) niniejszej umowy,
8) poprawa, o ile zaistnieje taka potrzeba, inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy technicznej
oraz projektu budowlanego według ustaleń i uzgodnień z Zamawiającym – w terminie do
7 dni od otrzymania dokumentacji z uwagami. Zamawiający dopuszcza dwukrotne
poprawianie dokumentacji, o której mowa w niniejszym ustępie,
9) złożenie projektu budowlanego w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego Wrocławia
(WAiB UM) w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - w terminie do 3 dni
roboczych od dnia pozytywnego zaakceptowania projektu budowlanego przez
Zamawiającego, a także przekazanie Zamawiającemu kopi dokumentu potwierdzającego
złożenie dokumentacji w WAiB UM (e-mailem na adres inspektora nadzorującego
realizację umowy),
10) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do sprawdzenia pozostałej dokumentacji
projektowo –kosztorysowej, o której mowa w pkt. 13) niniejszego ustępu, w terminie do
14 dni po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę w WAiB UM,
11) niezwłoczne, pisemne (na adres e-mail), zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich
przyczynach, które mogą spowodować opóźnienia prac, z podaniem powodów tych
opóźnień (niedotrzymania terminów prac),
12) złożenie w WAiB UM Wrocławia wniosku o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego, że
decyzja stała się ostateczna - w terminie do 14 dni od dnia wystawienia decyzji
pozwolenia na budowę,
13) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
każdego obiektu budowlanego obejmującej m.in.:
a) inwentaryzację budowlaną - w wersji papierowej 3 egzemplarze oraz w formie
elektronicznej na płycie CD-R lub DVD - rysunki w formacie PDF i DWG, część opisowa
w formacie PDF i pliku tekstowym (w jednym folderze),
b) audyt efektywności energetycznej – w wersji papierowej 3 egzemplarze oraz w formie
elektronicznej na płycie CD-R lub DVD,
c) ekspertyzę techniczną - w wersji papierowej 3 egzemplarze oraz w formie
elektronicznej na płycie CD-R lub DVD - rysunki w formacie PDF, część opisowa w
formacie PDF i pliku tekstowym (w jednym folderze),
d) Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.)
- w wersji papierowej 6 (sześć) egzemplarzy, w tym: 4 (cztery) egzemplarze dla
Zamawiającego (z których 2 zatwierdzone Decyzją pozwolenia na budowę przez
Wydział Architektury i Budownictwa) oraz zapis elektroniczny w jednym folderze na
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płycie CD-R lub DVD - rysunki w formacie PDF i DWG, część opisowa w formacie PDF
i pliku tekstowym,
e) Projekty Wykonawcze, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego – Dz. U. 2013 poz. 1129, w pełnym zakresie
zawierające m.in.:
aa) opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Pzp,
*uwaga: przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

bb) niezbędne plany, schematy i rysunki (obejmujące zwymiarowane rzuty i przekroje
niezbędne do wykonania robót budowlanych, umożliwiające jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej
lokalizacji ich wykonania), w tym między innymi: rysunki w skali 1:50
(w inwentaryzacjach budowlanych i Projektach wykonawczych) i 1:100
(w pozostałych opracowaniach) przedstawiających rzuty wszystkich kondygnacji
podziemnych i nadziemnych, (co najmniej 2 przekroje, w tym jeden przez klatkę
schodową), wszystkie w formie papierowej i elektronicznej,
cc) przekroje pomieszczenia węzła cieplnego w skali 1:20 – co najmniej 2 przekroje,
a miejsca przekroju wg uzgodnień z Zamawiającym na spotkaniach, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 3).
Projekty wykonawcze należy przekazać Zamawiającemu - w wersji papierowej 4
(cztery) egzemplarze oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD-R lub DVD w jednym
folderze, rysunki w formacie PDF i DWG, część opisowa w formacie PDF i pliku
tekstowym.
f) Przedmiary robót opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
Przedmiary robót należy wykonać z podziałem na poszczególne branże i z rozbiciem
na cześć mieszkalną i lokale użytkowe, w aspekcie rozliczenia różnymi stawkami VAT.
Przedmiary powinny zawierać m.in. zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych* w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz z odniesieniem
do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
*) robota podstawowa – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które
po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych
oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót.
Przedmiary robót należy przekazać Zamawiającemu - w wersji papierowej 2 (dwa)
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD-R lub DVD, format PDF, plik
tekstowy oraz NORMA zapis ath. (w jednym folderze).
g) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. z 2013 poz. 1129) – w wersji papierowej 4 (cztery) egzemplarze oraz w wersji
elektronicznej na płycie CD-R lub DVD - w formacie PDF i w pliku tekstowym (w jednym
folderze),
h) Kosztorysy inwestorskie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
Przetarg nieograniczony nr WP/3400/267/17 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowę instalacji zimnej wody wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w budynkach położonych we Wrocławiu (4 zadania).

31

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym), który
powinien uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami –
w wersji papierowej 2 (dwa) egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD-R
lub DVD - w formacie PDF, NORMA zapis ath (w jednym folderze). Kosztorysy należy
wykonać z podziałem na poszczególne branże i z rozbiciem na cześć mieszkalną
i lokale użytkowe, w aspekcie rozliczenia różnymi stawkami VAT.
UWAGA: W/w wykaz opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej
nie jest katalogiem zamkniętym, ponieważ podczas realizacji przedmiotu umowy może wystąpić
konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z uzyskaniem odstępstw od
obowiązujących warunków technicznych oraz wykonywaniem robót w strefie ochrony
archeologicznej, konserwatorskiej i na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie innych
podmiotów (np. ZDiUM).
k) dodatkowe opracowania, o których mowa powyżej - w wersji papierowej 2 (dwa)
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD-R lub DVD w jednym folderze,
rysunki w formacie PDF i DWG, część opisowa w formacie PDF i pliku tekstowym oraz
NORMA zapis ath. (jeśli wystąpi).
14) poprawa, o ile zaistnieje taka potrzeba, błędów w dokumentacji projektowo – kosztorysowej
– według ustaleń i zaleceń wskazanych w protokole – w terminie do 10 dni od daty
otrzymania protokołu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zamawiający dopuszcza dwukrotne poprawianie dokumentacji projektowokosztorysowej przez Wykonawcę,
15) złożenie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grabiszyńskiej 257 (pok. 215) pisemnego
zgłoszenia wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z dokumentacją
projektowo – kosztorysową - w wersji papierowej i zapis elektroniczny (wersja elektroniczna
na płycie CD-R lub DVD w formacie *.PDF, *.DOC, DWG, NORMA zapis ath.) oraz
zakończenia całości prac i przekazanie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę
i zaświadczenia o jej ostateczności/zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
realizacji robót projektowych.
3. Zamawiający wymaga, aby:
1) dokumentacja projektowo - kosztorysowa złożona w wersji elektronicznej w żaden sposób
nie różniła się od dokumentacji projektowo - kosztorysowej złożonej w wersji papierowej
(skany dokumentów z podpisami projektantów),
2) każdy ze składników dokumentacji projektowo – kosztorysowej np. inwentaryzacja
budowlana, ekspertyza techniczna, projekt budowlany itd. w wersji elektronicznej miały
postać odrębnego folderu, w którym znajdzie się skan całego dokumentu istniejącego w
wersji papierowej. Ponadto na płycie CD lub DVD, w odrębnym folderze, należy umieścić
osobne zapisy wszystkich poszczególnych rysunków zawartych w projektach
wykonawczych, zapisane w osobnych plikach komputerowych w odczycie PDF,
3) poszczególne opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej były opisane,
spięte lub zszyte, opisane i zabezpieczone okładką w sposób zapobiegający jej
dekompletacji.
4. Nie dopuszcza się złożenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej przesyłką pocztową czy
kurierską. Dokumentację projektowo – kosztorysową należy złożyć osobiście w siedzibie ZZK
ul. Grabiszyńska 257 (pok. 215).
5. Niezłożenie kompletnej dokumentacji odbiorowej i nieprzekazanie Zamawiającemu decyzji
pozwolenia na budowę i zaświadczenia o jej ostateczności lub zaświadczenia o braku
sprzeciwu Zamawiający uzna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i naliczy karę
umowną, o której mowa odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1).
6. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego podczas
postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i w trakcie
realizacji robót budowlanych (w ramach wynagrodzenia za nadzór) należy w szczególności:
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1) podczas postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych na podstawie
wykonanej dokumentacji - w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego,
odpowiadać na zadane pytania Wykonawców dotyczące opracowanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, przesłane pocztą elektroniczną. Pytania Zamawiający będzie
przesyłać od poniedziałku do piątku, w godz. 700-1500 i od godziny wysłania liczone będą
24 godziny na udzielenie odpowiedzi. Na pytania wysłane przez Zamawiającego przed
dniem wolnym (dniami wolnymi), Wykonawca odpowie w pierwszym dniu roboczym po
dniu wolnym (dniach wolnych).
2) w toku realizacji robót budowlanych, czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, a w przypadku złożenia przez
Wykonawców/ę, w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty
budowlane, ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach
nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych – do
kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń,
3) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót
budowlanych i Zamawiającemu niejasności powstałych w toku realizacji tych robót,
4) stawianie się na terenie budowy (w ramach nadzoru autorskiego) na wezwanie
Zamawiającego (pisemne, telefoniczne lub przesłane drogą elektroniczną) w terminie
48 godzin od wezwania, lub innym uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
5) potwierdzanie wpisem do dziennika budowy wszelkich zmian w projekcie dokonywanych
w trakcie trwania robót budowlanych,
6) udział w odbiorze końcowym robót budowlanych (inwestycji).
7. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współpraca z Wykonawcą w zakresie dostępu do lokali w budynkach,
2) uzgodnienie z Wykonawcą niezbędnych odkrywek koniecznych do sporządzania
ekspertyzy technicznej,
3) przekazanie stosownych oświadczeń i pełnomocnictwa w celu złożenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowę,
4) przyjęcie od Wykonawcy projektów budowlanych przed złożeniem w Wydziale Architektury
Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz całej dokumentacji projektowo – kosztorysowej do
sprawdzenia oraz akceptacji. Z czynności przyjęcia dokumentacji zostaną sporządzone
przez Zamawiającego protokoły (załącznik do umowy),
5) sprawdzenie w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę inwentaryzacji
budowlanej i ekspertyzy technicznej,
6) sprawdzenie w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę Projektu
budowlanego,
7) sprawdzenie w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pozostałej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, o której mowa w ust. 2 pkt 13) niniejszego
paragrafu,
8) odbiór przedmiotu umowy.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu
czynności i prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w tym również wobec osób
trzecich.
§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru zamówienia jest dokumentacja projektowo –
kosztorysowa, opracowana zgodnie z zapisami niniejszej umowy (wraz z załącznikami) oraz
uzyskana
decyzja
pozwolenia
na
budowę
wraz
zaświadczeniem
o
jej
ostateczności/zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru realizacji prac projektowych.
2. Odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej i decyzji pozwolenia na budowę oraz
zaświadczenia o jej ostateczności (lub braku sprzeciwu) nastąpią protokołami odbioru
dokumentacji projektowo - kosztorysowej podpisanymi przez obie Strony.
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie zgłoszenia Wykonawcy
złożonego zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 15) niniejszej umowy.
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4. Z czynności odbiorowych zostaną sporządzone przez Zamawiającego protokoły (wg wzorów
załączonych do umowy), które zawierać będą wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
w trakcie odbioru.
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących oceny prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiający zleci weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zewnętrznemu zespołowi sprawdzającemu. Koszt weryfikacji dokumentacji projektowokosztorysowej poniesie:
1) Wykonawca - w przypadku potwierdzenia zgłaszanych przez Zamawiającego wad
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2) Zamawiający - w przypadku pozytywnej dla Wykonawcy opinii weryfikowanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów weryfikacji dokumentacji z tytułu usunięcia
wad w dokumentacji (ust. 5 pkt. 1 umowy) z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
§5
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, nie przekroczy kwoty brutto:
………….zł (słownie: ………………………………), w tym należny …… % podatek VAT.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu
umowy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy wraz z załącznikami i SIWZ. W związku z tym
Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszelkie koszty prac projektowych, inwentaryzacji,
ekspertyz, audytów, koszty nadzoru autorskiego z wizytami na placu budowy, koszty
wymaganych decyzji, opinii, opłaty, koszty uzgodnień np. z Miejskim Konserwatorem
Zabytków, dostawcami, wody, ciepła i innych, niezbędne dla prawidłowego zrealizowania
przedmiotu umowy. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił także wykonanie dodatkowych (nie
wskazanych w umowie i SIWZ) opracowań związanych z uzyskaniem odstępstw od
obowiązujących warunków technicznych oraz wykonywaniem robót w strefie ochrony
konserwatorskiej, archeologicznej i na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie
innych podmiotów – jeśli taka konieczność zaistnieje.
2. Wartość prac za poszczególne obiekty budowlane (adresy) wynosi:
ZADANIE I
1) ul. Biskupa Tomasza I 15 / ul. Łowiecka 11- …………………….……….. zł brutto,
2) ul. Łowiecka 19/19A - ………………………………………………..…….. zł brutto,
3) ul. Ptasia 32 ………………………………………………..…….. zł brutto.
ZADANIE II
1) ul. Rydygiera 43 - ……………………………………….…….. zł brutto,
2) ul. Jedności Narodowej 42/44A - ……….………..………….. zł brutto,
3) ul. Niemcewicza 34 - ………………………………………….. zł brutto.
ZADANIE III
1) ul. Komuny Paryskiej 67 - ………………….……….. zł brutto,
2) ul. Traugutta 61 - ……….………..………………….. zł brutto,
3) ul. Białoskórniczej 15/16 - …………………...…….. zł brutto.
ZADANIE IV
1) ul. Poniatowskiego 3A - ………………….……….. zł brutto,
2) ul. Kluczborskiej 23 - ……….…..………………….. zł brutto,
3) ul. Pereca 13 - ………………………..……...…….. zł brutto.,
3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zostało ustalone na podstawie całościowej wyceny
przedmiotu zamówienia na prace określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną
odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku pominięcia przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego
dokumentacją przetargową i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu,
a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
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4. Wynagrodzenie ryczałtowe, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem
zapisów w § 11, jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne, w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszelkie prace i czynności niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to, zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego,
będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy.
§6
SPOSÓB ZAPŁATY
1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe usługi, po wykonaniu i protokolarnym
bezusterkowym odbiorze dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z ostateczną decyzją
pozwolenia na budowę/zaświadczenia braku sprzeciwu wobec zamiaru realizacji robót dla
danego budynku, objętego niniejszą umową, na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 90 % należnego dla danego budynku wynagrodzenia, po
wykonaniu i protokolarnym bezusterkowym odbiorze dokumentacji projektowo – kosztorysowej
wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę (lub braku sprzeciwu) dla każdego budynku.
Pozostałe 10 % wynagrodzenia zostanie wypłacone za wykonany nadzór autorski (tzw. wizyty
na budowie z tytułu nadzoru autorskiego) na każdym budynku.
3. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, po odbiorze
końcowym prac. Do faktur należy dołączyć pisemne oświadczenie Wykonawcy, że prace
w zakresie wskazanym na fakturze VAT nie były wykonywane przy pomocy podwykonawcy.
4. W przypadku zmiany w umowie sposobu zapłaty, zgodnie z zapisami w § 11 ust. 11 niniejszej
umowy, Wykonawca może otrzymać do 50 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 dla
danego adresu, na podstawie faktury VAT wystawionej po odbiorze przez Zamawiającego
dokumentacji projektowo – kosztorysowej bez decyzji pozwolenia na budowę.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr …………………………………, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Faktury należy wystawiać na Gminę Wrocław
pl. Nowy Targ 1 – 8, 50 - 141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 ze wskazaniem adresu do
korespondencji: Zarząd Zasobu Komunalnego ul. św. Elżbiety 3, 50 - 111 Wrocław. Faktury
należy składać w Kancelarii Ogólnej ZZK przy ul. św. Elżbiety 3.
6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa powyżej może nastąpić
tylko w formie aneksu do niniejszej umowy.
7. W przypadku posługiwania się podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji
przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT
wystawioną przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za wykonane prace wraz z
dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego w tej fakturze, a także odpowiednie protokoły
odbioru.
8. W razie braku dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy, a wskutek dokonanej
zapłaty wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z przedmiotowej umowy ulegnie
odpowiedniemu obniżeniu, o ile Wykonawca nie zgłosi pisemnych uwag, o których mowa niżej.
9. Wykonawca ma możliwość zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w ciągu 7
dni od dnia doręczenia informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy albo
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i dotyczy
należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

1.

2.

3.

4.

5.

§7
WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI
Wykonawca na wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową udziela Zamawiającemu
60 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru realizacji robót. Wykonawca
odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji lub rękojmi
za wady, jeśli Zamawiający zawiadomi o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi
za wady.
Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady
przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie
określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za
rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.
W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi
Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia.
Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia
wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 3.

§8
KARY UMOWNE
1. Strony opierają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy na zasadzie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o
braku sprzeciwu wobec zamiaru realizacji robót, w terminie zadeklarowanym w Formularzu
oferty, 300 zł za każdy dzień zwłoki po wymaganym terminie, za dany adres,
2) za zwłokę w wykonywaniu zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 5)-10) i 12) - 50 zł za
każdy przypadek, za każdy dzień zwłoki po terminach wymaganych,
3) za każdą nieobecność w uzgodnionych spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3)
200 zł, za każdy przypadek
4) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania podczas prowadzonego przez
Zamawiajacego postępowania na wyłonienie wykonawcy do wykonanie robót budowlanych
w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 pkt 1), 200 zł za każdy dzień zwłoki,
5) za zwłokę w stawieniu się na placu budowy z tytułu nadzoru autorskiego 100 zł, za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego na wizytę,
6) za naruszenie innych obowiązków opisanych w § 3 oraz § 4 karę w wysokości 100 zł za
każdy stwierdzony przypadek,
7) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wartości brutto
przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 2, za każdy adres, za każdy dzień zwłoki licząc od
dnia następnego po ustalonym na usunięcie wad,
8) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej
w § 5 ust. 1,
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9) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20 %
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1.
Łączna wysokość kar umownych naliczona z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu
umowy nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1.
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, tj. tak jak w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest
okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania
przedmiotu umowy, z wyłączeniem przypadków naliczenia kar umownych z tytułu
nieterminowego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy:
1) ………………………. telefon służbowy …….........…… e-mail: …………….………
2) ………………………. telefon służbowy …….........…… e-mail: ………….…..…….
3
2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:
1) ………………………. telefon służbowy …….........…… e-mail: …………….………
2) ………………………. telefon służbowy …….........…… e-mail: ………….…..…….
3) …………………….… telefon służbowy …………….… e-mail: …………………….
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

1.

2.
3.

1.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonał i nie złożył Zamawiającemu ekspertyzy technicznej i/lub
inwentaryzacji budowlanej, mimo upływu 10 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 6),
2) Wykonawca nie wykonał i nie złożył Zamawiającemu dokumentacji projektowo kosztorysowej wymienionej w § 3 ust. 2 pkt 13), mimo upływu 14 dni od terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1),
3) Wykonawca, mimo dwukrotnego poprawiania złożonej dokumentacji projektowokosztorysowej, nie przedstawił Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji projektowokosztorysowej,
4) Wykonawca, pomimo uprzednich 2 pisemnych zastrzeżeń, nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach ujętych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych
w ustawie Pzp.
§ 11
ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy,
zmianę wartości wynagrodzenia należnego za wykonanie nadzoru autorskiego w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług.
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2. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy,
zmianę wartości wynagrodzenia w zakresie wynagrodzenia należnego za wykonanie nadzoru
autorskiego (10 % wartości umowy) w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
− jeżeli Wykonawca uzasadni na podstawie kalkulacji cenotwórczej, że zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych, obowiązujących przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) wynagrodzenie netto Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) wynagrodzenie netto Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 - 2 mają bezpośredni wpływ na koszty
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
7. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając
odpowiednie kalkulacje i dokumenty, np. do wglądu dokumenty/deklaracje ZUS:
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania
zamówienia,
2) określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) wpłynie na wysokość
wynagrodzenia.
8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie obowiązywać od dnia:
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek
w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie
terminu określonego w pkt 1).
9. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
sposobu zapłaty i/lub przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac w następujących
sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w szczególności będą wynikały z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowo
– kosztorysowej w zakresie, w jakim te okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminu zakończenia prac,
2) braku dostępu do części budynku / lokalu z przyczyn leżących po stronie najemców lub
działania osób trzecich w celu wykonania niezbędnych pomiarów, odkrywek itp., jeśli
Wykonawca udokumentuje, że dołożył wszelkich starań w celu uzyskania dostępu do lokali.
3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa – w przypadku, gdy
opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym niezbędne decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca,
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4) jeżeli wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie wymagała weryfikacji
zewnętrznego zespołu sprawdzającego, w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 5 niniejszej
umowy,
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Za „siłę wyższą” uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy, ani której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca lub Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
10. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia
w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Termin
realizacji umowy, w tym przypadku może zostać wydłużony maksymalnie o okres
proporcjonalny do zwiększenia wartości umowy.
11. Zamawiający przewiduje zmiany sposobu fakturowania w przypadku opóźnienia w wydawaniu
decyzji pozwolenia na budowę przez odpowiednie organy administracji – jeśli opóźnienia nie
będą wynikały z winy Wykonawcy. W takich przypadkach stosuje się zapisy § 6 ust. 4.
12. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia
w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, w sytuacji nie zakończenia i nie odebrania robót
budowlanych terminie, o którym mowa w§ 2 pkt 2 umowy.
13. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu, poza zmianą wskazaną w § 9 ust. 3.
14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany postanowień umowy, w stosunku
do treści oferty zmiany dotyczące:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych lub rejestrowych Stron umowy.
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§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości
3 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 tj. ………… zł (słownie: …………),
w formie ………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania
i przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (protokolarny odbiór). Pozostała
kwota, tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po wykonaniu
nadzoru autorskiego (protokół końcowy odbioru robót budowlanych) lub po terminie
wskazanym w § 2 pkt 2) niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi
zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania z umową.
Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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8. Wypłata, o której mowa w pkt 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

1.

2.

3.

4.

§ 13
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowo – kosztorysowej przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do niej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880).
Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz
przeniesienia własności egzemplarzy.
Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w stworzeniu
dokumentacji
projektowej
występować
będzie
w
charakterze
zleceniodawcy
i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu. Oświadcza także, że
niniejsza umowa nie narusza autorskich praw majątkowych tych osób.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw
autorskich do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w sposób
ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca
upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, innego wykonawcę do wykonywania
przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych
przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji projektowej, w tym w zakresie usuwania
wad dokumentacji projektowej, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

§ 14
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
§ 15
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
§ 17
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 18
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty
mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
§ 19
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych
dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
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§ 20
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz
innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób
i formę ich utrwalenia i przekazania.
§ 21
1. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla
każdej ze stron.
2. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
Załącznik nr 2 – wzór „Protokół odbioru wykonanej dokumentacji – rozliczenie finansowe”.
Załącznik nr 3 - wzór, „Protokół przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dokonania sprawdzenia
kompletności i zawartości”.
Załącznik nr 4 – wzór, „Protokół odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
Załącznik nr 5 – Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 9 do SIWZ

Wytyczne
do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
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