5


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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1.	Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki.

Zamówienie obejmuje sporządzenie na pozyskanych we własnym zakresie podkładach mapowych w skali 1 : 10 000, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/161/09  Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki. Obszar opracowania obejmuje teren całej gminy Panki o powierzchni 5 503 ha. Opracowanie będzie się składało z projektu studium (część tekstowa                       i graficzna ), prognozy  oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego (aktualizacji).

Zamówienie należy sporządzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r.                o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717                z 2003 r. z póź. zm.), przepisami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                   z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań                i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233 z 2004 r.) oraz Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. z póżn. zm.).

Od projektanta oczekuje się uczestniczenia w czynnościach proceduralnych: udzielanie informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu studium, uczestniczenie w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium, ewentualny udział w posiedzeniach Komisji i Rady Gminy.

Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu następujące prace w ilościach:
- 4 egz. rysunku studium w skali 1: 10 000, w tym 3 egz. poskładane, 1 egz.           w sekcjach, 
- tekst studium – 4 egz., 
- projekt studium w formie zapisu elektronicznego – 2 płyty CD (część tekstowa i graficzna),
- prognoza oddziaływania na środowisko – 4 egz.,
- prognoza oddziaływania na środowisko w formie zapisu elektronicznego -               2 płyty CD,
- opracowanie ekofizjograficzne – 2 egz.,
- dokumentację formalno-prawną prac planistycznych składających się                   z materiałów określonych w § 9 Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań                     i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r.Nr 118 poz.1233) - 2 kpl. (w tym 1 oryginał),
- mapy niezbędne do opracowania studium.

Za zakończenie prac uznaje się złożenie u zamawiającego kompletu opracowania planistycznego projektu zmiany „Studium,” celem jego uchwalenia na sesji Rady Gminy Panki. Należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie ze SIWZ, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dodatkowe zobowiązania wykonawcy.

	Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji ,, Studium” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do rozporządzenia tymi utworami.
	Wykonawca w ramach gwarancji należytego wykonania zamówienia zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania ewentualnych korekt dotyczących strony technicznej opracowania. Gwarancja obejmuje okres nie mniej niż 36 miesięcy od czasu wejścia w życie zmiany,, studium”.


Kod we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego

2.	Termin realizacji zamówienia: 30.09.2010 r.                              

3.	Warunki realizacji zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych t.j. przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


4.	Warunki, które muszą spełniać ubiegający się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

	Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem.


	Zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat, lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie o charakterze i złożoności  porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. 


	Zatrudniają w ramach personelu kluczowego przewidzianego do wykonania zamówienia, osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, zdolne do wykonania zamówienia w tym: 1 osoba, która jest członkiem Izby Urbanistów.



Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły „spełnia - nie spełnia”.
Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Wymagania dla oferty składanej przez dwóch lub więcej     Wykonawców

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie złożone przez uczestników konsorcjum wraz z dokumentem ustanawiającym pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia w przypadku wyboru oferty
- każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione  w punkcie 9.1. 2) i 3) (zgodnie z Art. 23 Ustawy).

	Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełnić łącznie wymagania określone w punktach 4.3 - 4.5.


	Spółka lub wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie            za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z partnerów winno być załączone do oferty.


6.	Przygotowanie oferty

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

	Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi                      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

	Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego),             w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

	Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania                     i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie. Zapytania mogą być składane faksem pod nr: /34/ 317 90 62, lub pocztą elektroniczną:                ug-panki@list.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, chyba że zapytanie zostanie złożone u Zamawiającego w terminie krótszym niż 6 dni przed dniem otwarcia ofert.


	Na podstawie art. 96 ust.3 Prawa zamówień publicznych regulującego zasadę jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, który chce, aby pewne informacje handlowe zostały objęte tajemnicą, może pisemnie zastrzec nieudostępnianie, pozostałym uczestnikom postępowania, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.                z 2002 r. nr 126 poz. 1071) – wymieniając poszczególne dokumenty objęte tajemnicą i strony oferty, na których się znajdują lub może je zapakować               w osobną ofertę z oznaczeniem: “DOKUMENTY TAJNE tylko do wglądu komisji przetargowej”.


	W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów przetargowych. 
O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy                                 i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.


7.	Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu                 z Wykonawcami:

Do kontaktu z Wykonawcami uprawnione są:
mgr inż. Jolanta Wydmuch – inspektor ds. planowania przestrzennego,              tel. /34/ 317 90 35 wew. 32
mgr inż. Jolanta Mann-Matuszczyk – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. /34/ 317 90 35 wew. 21
	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                  oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną na adres                       e-mail: ug-panki@list.pl lub faksem pod numer: /34/ 317 90 62.


8.	Cena ofertowa

Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych wraz z należnym podatkiem VAT.

	Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane               z wykonaniem zamówienia.


9.	Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz oceny ofert, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

formularz ofertowy /Załącznik Nr 1/,
oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – z późn. zm. ) /Załącznik Nr 2/
aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie                           do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie                  lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                              z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności            oraz doświadczenia zawodowego w realizacji podobnych zamówień, wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia a także przynależność do izby samorządu zawodowego /Załącznik Nr 3/,
wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań                 o charakterze i złożoności  porównywalnej  z zakresem przedmiotu zamówienia potwierdzonych dokumentami (np. referencje, protokół odbioru prac) od Zamawiających z podaniem ich wartości oraz daty                i miejsca wykonania /Załącznik Nr 4/. 
Dane dotyczące podwykonawców (w wypadku ich zatrudnienia)                 i zakresu powierzonych im części zamówienia /Załącznik Nr 5/  wraz               z oświadczeniami o gotowości do współpracy przy realizacji zamówienia- /Załącznik Nr 6/.
potwierdzenie wniesienia wadium,
zatwierdzony wzór umowy /Załącznik Nr 7/.

W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zastosować się do wymagań podanych w pkt. 5.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę firmy              w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których wykonawca ofertę zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o której mowa w art. 86 ust.4. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć                  na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.


10.	Wadium

	Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym przed terminem złożenia oferty do godz. 10.00. w wysokości: 1.500 PLN.


	Wadium można wnieść:

- przelewem bankowym na konto Gminy Panki, 
Nr 06 8248 1012 1001 0000 0329 0002.
-	 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy    oszczędnościowo-kredytowej,
-	gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 	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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

	Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w pokoju nr 14
w Urzędzie Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki.


	Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium, jeżeli:

-	odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-	odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
-	zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.

	Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeżeli:

-	upłynie termin związania ofertą, określony w pkt. 11 SIWZ,
-	zawarta zostanie umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
-	Zamawiający unieważni przetarg, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

	Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium w terminie               3 dni od zgłoszenia, jeżeli:

-	Wykonawca wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
-	Wykonawca został wykluczony z postępowania,
-	oferta została odrzucona.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona                             lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium                                  jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa                         do wniesienia protestu.

11.	Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

12.	Składanie ofert

	Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Pankach ul. Tysiąclecia 5, pok. 15 (Sekretariat) w terminie do dnia 9 czerwca 2009 r. do godziny 10.00.


	Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy należy zaadresować: 
“Oferta w przetargu na zadanie pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki” Nie otwierać przed dniem 9 czerwca 2009 r. przed godz. 10.00.


	Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie          o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach /zewnętrznej i wewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”.


	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania            po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się              z postępowania.


Koperty oznaczone napisem “WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności                        ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem “ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wniósł zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13.	Otwarcie ofert

13.1.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 czerwca 2009 r. w siedzibie Zamawiającego,                 tj. Urząd Gminy w Pankach, ul. Tysiąclecia 5,  Sala konferencyjna,                          o godz. 10.00.

14.	Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena ofertowa netto                        - 100 %

	Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:


A  - kryterium wyboru oferty – cena ofertowa netto
WA -  waga przyjętego kryterium – 100%

Ano - najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych
Ank- cena oferty badanej

nk - wskaźnik kolejnej oferty
n<1,k> (k - liczba złożonych ofert)

(Ano/Ank) x WA = suma punktów oferty liczonej

	Przetarg wygra Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punktów.


15.	Wybór najkorzystniejszej oferty

	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych              i SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.


	Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.


	Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.


16.	Unieważnienie przetargu

Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli:

	nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Prawa, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

17.	Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał             lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w/w Prawem.

	Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest musi być wniesiony na piśmie                             i umotywowany.


	Protest winien wskazywać:

-	oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
-	żądanie Protestującego,
-	zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

	Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.


	Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje nie później niż             w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu                w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.


18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

	Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, z czego            80 % wartości stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy,                   a 20 % stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady                       lub gwarancji jakości.


	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej               lub w kilku następujących formach:

- 	przelewem bankowym na konto Gminy Panki, 
Nr 06 8248 1012 1001 0000 0329 0002
- 	w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach 
      ubezpieczeniowych
- 	w 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Załączniki:
Zał. Nr 1 -  Druk “Oferta”.
Zał. Nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
                        ustawy
Zał. Nr 3 -  Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie 
                  lub  będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
                  z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 
                  zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
                  oraz doświadczenia zawodowego w realizacji podobnych zamówień, 
                  wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą 
                  wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, a także 
                  przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zał. Nr 4 -  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności  porównywalnej  z zakresem przedmiotu zamówienia potwierdzonych dokumentami (np. referencje, protokół odbioru prac) od Zamawiających z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 

      Zał. Nr 5 – Wykaz wszystkich podwykonawców 
Zał. Nr 6 -  Zobowiązanie do współpracy
Zał. Nr 7 -  Wzór umowy




























Załącznik nr 1


/ Nazwa i adres Wykonawcy /
                                                                                                                                .......................................................................
                                                                                                                                              / Miejscowość rok, m-c,  dzień/


OFERTA

 
Gmina Panki
ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego                        na wykonanie zadania:

„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki ”

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją
   Istotnych Warunków Zamówienia za następujące ceny:

cena ofertowa netto:......................................................................................................................,

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................
cena ofertowa brutto:.......................................................................................................................,

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................
podatek VAT (……%): ………………............................................................................................................

słownie:......................................................................................................................

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


2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - ………………….

3. Warunki płatności - zgodnie z umową.

4. Okres gwarancji i rękojmii - zgodnie z umową.
5. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
    zamówienia (w tym ze wzorcem umowy), przyjęliśmy zawarte w niej warunki                    
    i nie  wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
    potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
    w SIWZ.

8. Wadium o wartości ................................ PLN wnieśliśmy w dniu...........................
    w formie …………………………………………………………………………………..

9. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do 
    zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na  
     stronach od............. do................. stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu 
     przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
     ogólnie udostępnione 







                                                                              Podpisano




                                                         ................................................................
                                                                  /upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/
























Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych            (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – z późn. zm. ) zwanej dalej Ustawą

Ja .......................................................................................................................................

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki”
OŚWIADCZAM(-Y)

w imieniu ............................................................................................................................
że:
1.	Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy)
2.	Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy)
3.	Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy)
4.	Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy) oznacza, że:

	Nie jesteśmy wykonawcą, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

Nie jesteśmy wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
Nie jesteśmy wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat                lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                   a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Nie jesteśmy spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano                           za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału              w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Nie jesteśmy spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                 z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału               w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Nie jesteśmy spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                 w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
	Nie jesteśmy wykonawcą, który nie spełnia warunków udziału                              w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
	Nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
Nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Złożyliśmy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                lub dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków;
Wnieśliśmy wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,              lub zgodziliśmy się na przedłużenie okresu związania ofertą. 



............................................................
               (miejscowość i data)



                                                                                                   .........................................................................
                                                     (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)




























Pieczęć Wykonawcy		            										                 Załącznik nr 3

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Lp
Imię i Nazwisko
(Podmiot)
Funkcja - rola w realizacji zamówienia
Uprawnienia 
(numer, rodzaj, data wydania) 
Zrealizowane podobne roboty 
(nazwa zadania, Zamawiający, lata realizacji)



























Do wykazu załączono ................ sztuk kserokopii uprawnień i ……….. sztuk kserokopii potwierdzeń przynależności do izby samorządu zawodowego


...................................................                                                          ……………...............................................................
             (miejscowość, data)                                                             (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
            


Pieczęć Wykonawcy														
Załącznik nr 4


Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót związanych z przedmiotem zamówienia
Lp
Nazwa zadania


Data realizacji
od (miesiąc/rok) 
do (miesiąc/rok)*
Wartość robót zadania 
Inwestor 
(nazwa i adres)





























Do wykazu załączono ................ sztuk kserokopii referencji Zamawiającego
* gdy realizacja robót trwa nadal należy wpisać przewidywaną datę jej zakończenia.

   ...................................................                                                           ........................................................................................
             (miejscowość, data)                                                            (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Pieczęć Wykonawcy		            										                 Załącznik nr 5


WYKAZ WSZYSTKICH PODWYKONAWCÓW 
Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia przewiduje zatrudnienie następujących podwykonawców:
Lp
Nazwa i adres przewidywanego wykonawcy
Rodzaj powierzonej części zamówienia
Wartość powierzonej części zamówienia 































Podwykonawcy złożyli zobowiązanie na załączniku nr 6 do formularza oferty 

...................................................                                                          ……………...............................................................
             (miejscowość, data)                                                             (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
    Załącznik Nr 6


ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY  


Ja niżej podpisany (a ) …..…………………………………………………………………….
                                                  Nazwisko i imię 
działając w imieniu …………………………………………………………………………….
adres ……………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………
REGON ………………………………
zgadzam się na zgłoszenie mojej firmy jako podwykonawcy firmy …………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

przy realizacji zamówienia:  

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki

i zobowiązuję się do wykonania następującego zakresu robót:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………
                                                                   pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                                                                    do reprezentowania podwykonawcy





…………………………………………		…………………………………………
	            (miejscowość i data)	                        (pieczęć i  podpis uprawnionego      				                                      przedstawiciela  wykonawcy

Załącznik nr 7


UMOWA NR  …………. /2009


W dniu ……………… 2009 w Pankach pomiędzy Gminą Panki, 42-140 Panki,                            ul. Tysiąclecia 5, w imieniu której działa Wójt Gminy Panki – mgr inż. Zbigniew Wydmuch, zwany dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

 1

	Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …………… z dnia ………………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki”

Podstawę zawarcia umowy stanowi Protokół z dnia …………………… Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Pankach, w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w trybie przetargu nieograniczonego.

	Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania zadania zawarte są w pkt. 3 SIWZ stanowiącej załącznik do Umowy.


 2

	Strony ustaliły terminy realizacji zadania:

	- rozpoczęcie 	- 	 ………………
	- zakończenie	-	 30.09.2010 r.

	Termin rozpoczęcia i zakończenia prac może być zmieniony wyłącznie                 za zgodą obu stron.


 3

	Za zakończenie prac uznaje się wykonanie kompletu opracowania planistycznego projektu „Studium” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r.              w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233).
	Wykonawca, po uzyskaniu przez Gminę potwierdzenia Wojewody o zgodności opracowania „Studium” z przepisami prawa, zobowiązuje się przenieść             na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji Studium w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do rozporządzania tymi utworami.


§ 4

	Zamawiający dostarczy Wykonawcy podstawowe założenia i wytyczne                      do sporządzenia projektu studium:

-  kopię obowiązującego na terenie gminy studium uwarunkowań i kierunków    zagospodarowania przestrzennego, 
- kopie obowiązujących na terenie gminy planów zagospodarowania przestrzennego ,
-     kopie wniosków do planu i  kopie wniosków do studium,
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.
	Wykonawca ustanawia przedstawiciela do nadzoru nad realizacją umowy                   w osobie: …………………………………………………..
	Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:………………………..


§ 5

	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.
	Zamawiający w czasie odbioru dokona sprawdzenia zgodności przedmiotu umowy z zapisami pkt 3 SIWZ.

	Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, zamawiający może wg swego wyboru, albo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo wpisać wady do protokołu odbioru wraz z terminem ich usunięcia.
	Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, zamawiający może:

	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie              z przeznaczeniem-odmówić odbioru, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem dochodzenia od niego naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy , stosownie do utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej.
	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym – okoliczności, o których mowa w ust.3.
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	Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy w kwocie: .......................... zł. – cena netto, plus podatek VAT …%,                tj. …………………. zł. Razem kwota brutto ……………………… /słownie: …………………………….
	Strony dopuszczają fakturowanie częściowe:

	a) I rata w wysokości 30% kwoty ustalonej w ofercie za opracowanie „Studium” po przekazaniu projektu studium, celem uzgodnienia i zaopiniowania,
	b) II rata w wysokości 30% kwoty ustalonej w ofercie za opracowanie „Studium” po przekazaniu projektu studium celem wyłożenia do publicznego wglądu,
	c) III rata w wysokości 40% kwoty ustalonej w ofercie za opracowanie „Studium” po przekazaniu Zamawiającemu całości przedmiotu zamówienia określonego w par. 1 i potwierdzeniu przez Wojewodę zgodności opracowania z przepisami prawa.

Należność za wykonane prace Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania od niego dokumentów rozliczeniowych.

§ 7

	Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za jakość wykonanych przez siebie prac, na zasadach rękojmi za wady, określone w Kodeksie cywilnym.

Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek                           nie osiągnięcia w zrealizowanym zadaniu parametrów zgodnych z normami                 i przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca w ramach gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy  zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania ewentualnych korekt dotyczących strony technicznej opracowania. 
Gwarancja obejmuje okres nie mniej niż 36 miesięcy od czasu wejścia w życie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
	W przypadku złożenia w ramach ww. gwarancji reklamacji przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się je nieodpłatnie usunąć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 
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	Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne                      w wysokości:
	1% wynagrodzenia określonego w  5 za odstąpienie od umowy z przyczyn,               za które ponosi odpowiedzialność,	
	0,1% wynagrodzenia określonego w  5 za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania,
	0,1% wynagrodzenia określonego w  5 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac ponad czas wyznaczony na ich usunięcie.

        
	Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne                         w wysokości:
	1% wynagrodzenia określonego w  5 za odstąpienie od umowy z przyczyn,                      za które ponosi odpowiedzialność.

0,1% wynagrodzenia określonego w  5 za każdy dzień zwłoki                             w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru robót, wykraczający ponad                7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru.
        
	W przypadku poniesienia szkody wyższej niż rekompensata w postaci kar umownych, niezależnie od w/w kar, strony mogą dochodzić odszkodowania dodatkowego. 
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Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie           w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz.                        dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.


WYKONAWCA						                   ZAMAWIAJĄCY














