SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO
(dalej SIWZ)
W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO NA:
„Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzeł Wrocław Psie Pole”

Dla przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 pkt 8 ww. ustawy.

Znak sprawy: ZP.2.2016

Termin składania ofert do

30.06.2016 r. godz. 11:00

Otwarcie ofert

30.06.2016 r. godz. 12:00

Data zatwierdzenia: 9 czerwca 2016r.
- Jacek Kowalski –
Prezes Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej
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1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Rynek 7-9, 50-101
Wrocław. Zamówienie jest udzielane na podstawie Porozumienia z dnia 14.04.2014 r. w sprawie współpracy
na rzecz rozwiązywania problemów komunikacyjnych w rejonie Węzła Pawłowickiego pomiędzy
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej a Gminą Wrocław, Gminą Długołęka oraz
Gminą Wisznia Mała.
2.Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), art. 39-46. Wartość zamówienia nie
przekracza kwot, o których mowa w art. 11 pkt 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium komunikacyjnego możliwości rozwoju węzła
komunikacyjnego Wrocław Psie Pole, usytuowanego na styku gmin Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała.
Kod CPV:
 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
3.1.Opracowanie powinno zawierać:
3.1.1. Analizy uwarunkowań istotnych dla procesu projektowania i realizacji węzła.
3.1.2. Wariantowe rozwiązania węzła w układzie docelowym wraz z identyfikacją problemowych
zagadnień.
3.1.3. Szczegółowe rozwiązanie wskazanego finalnie wariantu węzła.
2. Cel realizacji opracowania
Celem opracowania jest docelowe rozwiązanie węzła komunikacyjnego Wrocław Psie Pole, łączącego
Autostradową Obwodnicę Wrocławia, Trasę Ekspresową S-8, Łącznik Długołęka oraz planowane elementy
systemów komunikacji kołowej gmin Wisznia Mała i Wrocław (Łącznik Pawłowicki).
3.3.Zawartość opracowania:
3.3.1. Część analityczna
Opracowanie winno zawierać analizę uwarunkowań stanu istniejącego oraz sytuacji planistycznej obszaru,
a w szczególności:
istniejącego oraz planowanego zagospodarowania, w tym studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania w poszczególnych
gminach,
sytuacji terenowo prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności,
uwarunkowań przyrodniczych,
istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej,
istniejącego systemu obsługi komunikacyjnej terenu,
analizę ruchu na podstawie pomiarów ruchu pozyskanych dla istniejących w węźle dróg,
analizę kolizji z magistralnymi sieciami infrastruktury.
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3.3.2.Część studialna
1) Na etapie wstępnym należy opracować rozwiązanie węzła w dwóch wariantach, w skali 1:2000,
(opracowania wariantowe należy przedstawić na odrębnych rysunkach),
2) dla wariantowych rozwiązań należy opracować niwelety jezdni,
3) należy wykonać rysunek zbiorczy, w skali 1: 5000, prezentujący wariantowe rozwiązania węzła wraz
z powiązaniami z istniejącą i planowaną w planach miejscowych i studiach gmin siecią dróg,
4) dla wariantowych rozwiązań węzła należy opracować zasady obsługi terenów sąsiadujących z węzłem, a
przeznaczonych w dokumentach planistycznych gmin do zainwestowania,
5) rozwiązania wariantowe węzła należy usytuować w korytarzach komunikacyjnych do tego
przeznaczonych w studiach gmin i w obowiązujących planach miejscowych. Odstępstwa od tej zasady
możliwe są jedynie w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z właściwą terytorialnie gminą,
6) dla Łącznika Pawłowickiego na terenie Wrocławia, wchodzącego do węzła od strony południowej należy
przewidzieć docelowo przekrój maksymalnie 2/2,
7) należy zidentyfikować kolizje z sieciami infrastruktury,
8) należy zidentyfikować kolizje środowiskowe,
9) każdy z prezentowanych wariantów winien zostać wyposażony w zwięzły opis rozwiązania,
10) wariantowe rozwiązania węzła należy zaopiniować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oraz w gminach objętych opracowaniem. Wariant finalnie zaakceptowany przez zainteresowane strony,
przeznaczony będzie do dalszego opracowania.
3.3.3. Część koncepcyjna
1) Na podstawie wybranego wariantu opracowania, przyjętego zgodnie z warunkami pkt 10 z części
studialnej, należy przygotować rozwiązanie koncepcyjne Węzła Psie Pole. Opracowanie należy wykonać
w skali 1:1000. Plan sytuacyjny powinien uwzględniać lokalizację obiektów inżynierskich, podstawowe
dane opisujące geometrię dróg oraz dane wysokościowe. Ponadto na rysunku winny znaleźć się,
wyróżnione kolorem: granice gmin, granice działek, dyspozycje planów miejscowych, oraz linia
rozgraniczająca teren, stanowiąca podstawę podziału nieruchomości.
2) Koncepcja winna uwzględniać przebiegi istniejących i nowych (planowanych) dróg, wynikające
z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3) Należy ustalić zasady obsługi terenu, w tym w szczególności dla obszarów przeznaczonych do
zainwestowania.
4) Należy ustalić propozycje usunięcia kolizji z istniejącymi i planowanymi sieciami infrastruktury.
5) Należy wykonać analizę przyrodniczą, oceniającą wpływ przyjętego rozwiązania na środowisko
przyrodnicze i społeczne, w tym elementy środowiska przyrodniczego, obszary chronione, obszary
walorach krajobrazowych i rekreacyjnych, w tym inwentaryzację zieleni.
6) Należy opracować analizę ruchu dla wybranego wariantu.
7) Należy opracować opis techniczny zawierający uzasadnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych,
8) Rozwiązanie należy zaopiniować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w gminach
objętych opracowaniem. Uzyskanie pozytywnych opinii warunkuje odbiór opracowania,
9) Należy opracować szacunkowe zestawienie kosztów.
3.3.4. Obowiązki projektanta
Projektant jest zobowiązany do:
1) Pozyskania map do celów opiniodawczych.
2) Dokonania wizji lokalnej w terenie.
3) Konsultowania na roboczo z Zamawiającym oraz Gminami Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała
proponowanych rozwiązań projektowych.
4) Wykorzystania w opracowaniu najnowszych rozwiązań technicznych.
5) Wykonania opracowania z wykorzystaniem techniki komputerowej.
3

6) Do zorganizowania rad technicznych:
projektant jest zobowiązany do zorganizowania, co najmniej czterech rad technicznych z udziałem
przedstawicieli jednostek opiniujących, przekazując, co najmniej 5 dni przed terminem rady materiał
zainteresowanym stronom,
projektant prowadzi protokoły rad technicznych,
o ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z Rad Technicznych będą
sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od
dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane przez Zamawiającego
w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia.
Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania
protokołu do wszystkich zainteresowanych stron (oprócz Zamawiającego i Wykonawcy) w ciągu 5 dni
roboczych,
treść protokołów rad technicznych ma moc wiążącą dla Zamawiającego i Projektanta.
7) Uzyskania wszelkich opinii i ustaleń niezbędnych do wykonania opracowania.
8) W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją
projektową, przekaże oświadczenia:
o przekazaniu kompletności dokumentacji,
o przekazaniu autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych bez dodatkowego wynagrodzenia,
o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,
o nie obciążeniu przedmiotu umowy żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.
3.3.5. Wytyczne do projektowania
1) Studium w zakresie organizacji ruchu docelowego dla wybranego rozwiązania powinno spełniać wymogi
określone w:
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.
Nr 177, poz. 1729).
2) Szacunkowe zestawienie kosztów należy wykonać w formie elektronicznej – jako arkusz kalkulacyjny.
Należy zastosować pozycje scalone dla poszczególnych grup robót.
3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w 5-ciu kompletach w formie
pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku (CD-R, DVD+/-R lub Pendrive).
Wersja elektroniczna opracowania musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF
odzwierciedlać układ stron, rysunków w wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również
zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić
format elektroniczny rysunków i dokumentacji CAD w formacie w formacie umożliwiającym edycję
tekstu/danych (np. DOC, DOCX, RTF, ODT, DWG, DXF, DNG, XLS).
Dane zawarte w plikach CAD powinny być prawidłowo zlokalizowane w układzie współrzędnych PUWG
2000 strefa 6.
Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinna umożliwiać
odczytanie wszystkich detali i cech.
Materiały skanowane wchodzące w skład koncepcji powinny charakteryzować się następującymi
parametrami:
rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe: rozdzielczość 300-600 dpi, 8 bitowa skala szarości,
rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: rozdzielczość 300-600 dpi,
maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy.
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4.

Informacje o postępowaniu:
4.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających.
4.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 18 listopada
2016r., z tym że w terminie do dnia 9 września 2016r. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu
propozycję Koncepcji Programowo-Przestrzennej Węzła Wrocław Psie Pole w dwóch wariantach zgodnie
z opisem przedmiotu Zamówienia oraz dokona prezentacji wstępnej Koncepcji Programowo Przestrzennej na
jednej z Rad Technicznych.
6. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniana tych warunków:
6.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
6.1.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia i znajduje się w odpowiedniej
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki dotyczące
powyższych okoliczności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne
kwalifikacje i doświadczenie):
6.1.1.1. Wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, usługę polegającą na wykonaniu, co najmniej jednej
koncepcji programowo-przestrzennej lub dokumentacji projektowej (projekt budowlany) dla łącznika
komunikacyjnego z drogą co najmniej klasy Z wraz z sieciami uzbrojenia terenu.
6.1.1.2. Wskazał do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnymi do
wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podaniem informacji
o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- projektant branży drogowej - wskazana osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu
ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania klasyfikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z
późn. zm.), lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznania kwalifikacji oraz
posiadać doświadczenie polegające na opracowaniu, jako projektant wiodący co najmniej jednej
dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub koncepcji programowo- przestrzennej dla budowy
lub przebudowy węzła komunikacyjnego z drogą najmniej klasy Z lub wyższej.
- projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych - wskazana osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń wodociągowych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie
z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania klasyfikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.), lub zgodnie
z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznania kwalifikacji.
projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych wskazana osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn.
zm.) oraz w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
klasyfikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. Nr 63
poz. 394 z późn. zm.), lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznania
kwalifikacji.
projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych - wskazana osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych I elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania klasyfikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.), lub zgodnie z
wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznania kwalifikacji.
Funkcje mogą być łączone.

6.1.1.3. Posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN.
6.2. Wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji,
listę podmiotów należących do tej samej gruby kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Jednocześnie w celu do spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt
6.1 niniejszej specyfikacji, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
6.2.1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia sformułowanego w punkcie 6.1.1.1, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4 do niniejszej specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dokumentami potwierdzającymi właściwe wykonanie usług są:
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług powinno ono być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed uływem terminu składania ofert. Przez poświadczenie Zamawiający
rozumie dokument dający świadectwo właściwemu wykonaniu usług pochodzący od wystawcy,
którym nie jest wykonawca, a który posiada stosowną wiedzę co do poświadczanych tym
dokumentem faktów,
jeżeli wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać
ww. poświadczenia, właściwym dokumentem jest oświadczenie wykonawcy.
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6.2.2. Wykaz osób wymienionych w pkt. 6.1.1.2, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do
wykonania zamówienia z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz wymagane przez Zamawiającego
doświadczenie, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
6.2.3. Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych), a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6.3. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
6.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełnia lub nie
spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych
postanowieniami niniejszej specyfikacji. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach
określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wówczas Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunków traktując łączne ich spełnienie przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o zamówienie.
6.6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych
walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w ww. publikatorze, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt 6. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
7.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego:
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Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
9.1. Wymagania podstawowe:
9.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.1.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
9.1.3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty.
9.1.4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej
z niniejszą specyfikacją.
9.1.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.2. Forma oferty:
9.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.2.2. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą/ące ofertę.
9.2.3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodne z oryginałem.
9.3. Zawartość oferty
9.3.1. Kompletna oferta musi zawierać:
9.3.1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej
Specyfikacji.
9.3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszej Specyfikacji.
9.3.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami.
9.3.1.4. Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
niniejszej Specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze usługi zostały wykonane
należycie.
9.3.1.5. Listę podmiotów należących do tej samej gruby kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej Specyfikacji.
9.3.1.6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
9.3.1.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
9.3.1.8. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.
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9.3.1.9. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
10.1.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami, jest Pan Błażej
Janik - odpowiedzialny za sprawy proceduralne, tel. (+48) 71 777 87 60 oraz Pan Marek Żabiński –
odpowiedzialny za sprawy merytoryczne, tel. (+48) 71 777 86 60.

10.2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia pytania i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie na adres siedziby Zamwiającego, faksem na nr (+48) 71 777 75 13 lub w drogą
elektroniczną na adres: infrastruktura@aglomeracja.wroclaw.pl.

10.3.

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji
w zakresie sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz w pozostałych kwestiach dotyczących
Specyfikacji. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

10.4.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 10.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.5.

Zamawiający udzieli jednocześnie odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania
źródła zapytania oraz umieści ją na stronie internetowej http://bip.aglomeracja.wroclaw.pl/

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
11.1.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Rynek
Ratusz 7-9, pok. 8, 50-101 Wrocław do dnia 30.06.2016 r. do godziny 11:00.

11.2.

Uczestnicy postępowania składają oferty osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.

11.3.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie, zapieczętowanej lub opisanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu
otwarcia. Koperta może zawierać tylko jedną ofertę. Kopertę należy opisać następująco:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Rynek Ratusz 7-9, 50-101 Wrocław
„Oferta do zamówienia na opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego –
Węzła Wrocław Psie Pole”
Nie otwierać przed 30.06.2016r. godzina 12:00
Na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

12. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
12.1.

Uczestnik Postępowania może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert.
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12.2.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak
składana oferta zgodnie z punktem 11.1 i 11.2 – oznakowane dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.3.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i
poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

12.4.

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą zostaną do niej dołączone.
Koperty wycofanych ofert nie będą otwierane.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert:
13.1.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Sali Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem:
ul. Sukiennice 9, pok. 302, 50-101 Wrocław, w dniu 30.06.2016 r. o godzinie 12:00.

13.2.

Oferty złożone po terminie nie będą oceniane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

14. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany złożoną przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
15. Opis sposobu obliczania ceny:
15.1.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i stanowi cenę ryczałtową. Cena ryczałtowa musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.

15.2.

Ceną oferty jest kwota wymieniona w „Formularzu Oferty", złożonym zgodnie z Załącznikiem nr 1
do Specyfikacji.

15.3.

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyjmując zaokrąglenie w górę.

15.4.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w Załączniku nr
5 do niniejszej Specyfikacji - wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.5.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.Kryteria oceny ofert:
16.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postepowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
16.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące krytera i ich znaczenie:
 cena ofertowa brutto – 95 pkt
 termin wykonania opracowania – 5 pkt
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16.3.


Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następujących
zasad:
w zakresie kryterium cena ofertowa brutto każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana
następująca liczba punktów wg wzoru:
𝐏𝐜 =

𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝑵𝑨𝑱𝑵𝑰Ż𝑺𝒁𝑬𝑱 𝑶𝑭𝑬𝑹𝑻𝒀
× 𝟗𝟓 𝒑𝒌𝒕
𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝑶𝑪𝑬𝑵𝑰𝑨𝑵𝑬𝑱 𝑶𝑭𝑬𝑹𝑻𝒀

Gdzie „Pc” oznacza liczbę punktów za kryterium „cena”


w zakresie kryterium termin wykonania studium każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana
następująca liczba punktów wg wzoru:
𝐈𝐥𝐨ść 𝐝𝐧𝐢 𝐨 𝐣𝐚𝐤ą 𝐬𝐤𝐫ó𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐳𝐚𝐦ó𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚
𝐰 𝐬𝐭𝐨𝐬𝐮𝐧𝐤𝐮 𝐝𝐨 𝟏𝟖 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟏𝟔𝐫. 𝐰 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐞𝐣 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐜𝐢𝐞
𝐏𝐭 =
× 𝟓 𝒑𝒌𝒕
𝐍𝐚𝐰𝐲ż𝐬𝐳𝐚 𝐢𝐥𝐨ść 𝐝𝐧𝐢 𝐨 𝐣𝐚𝐤ą 𝐬𝐤𝐫ó𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐳𝐚𝐦ó𝐰𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚
𝐰 𝐬𝐭𝐨𝐬𝐮𝐧𝐤𝐮 𝐝𝐨 𝟏𝟖 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟏𝟔𝐫. 𝐰𝐞 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐜𝐡
Gdzie „Pt” oznacza liczbę punktów za kryterium „termin wykonania opracowania”

16.4.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny
i pozostałych kryteriów wg wzoru: P = Pc + Pt.

16.5.

W przypadku kiedy ilość uzyskanych punktów przez dwie lub więcej ofert będzie taka sama,
Zamawiający dokona wyboru oferty i uzna za najkorzystniejszą – ofertę z najniższą cenę, zgodnie
z art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zmówień publicznych.

16.6.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu/tym Wykonawcy/Wykonawcom, który/rzy
Przedstawi/ą najkorzstaniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów, zgodnie z pkt 16.4 Specyfikacji.

17.Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia:
17.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
17.2. Istotne dla stron postanowienia są wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, stanowicej Załącznik Nr 5 do Specyfikacji.
17.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
18. Zmiany w umowie:
18.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
18.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, w
szczególności:
18.2.1. Zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących
Zamawiającego, bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy. Zmiany
umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do
wprowadzonych przepisów.
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18.2.2. Zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, niezależnych od stron umowy, min. o czas
dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń,
ponad okresy wynikające z Kodeksu postepowania administracyjnego. Zmiana terminu
określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby Wykonawca po ustaniu
przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ.
18.2.3. Zmiana w zakresie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest
możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności o czas, jaki został przekroczony
przez Zamawiającego w stosunku do terminu dokonania odbioru wstępnej Koncepcji
Programowo-Przestrzennej Węzła Wrocław Psie Pole tj. terminu określonego w §3 ust. 2 oraz §
7 ust. 3.
18.2.4. W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także
zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w
zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.
18.3. Zamawiający przewiduje nadto, ze w trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec
zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian
wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w
szczególności zmiany mogą, dotyczyć oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub
Wykonawcy.
19. Podwykonawstwo:
Wykonawca winien wskazać, czy zamówienie w całości wykona własnymi siłami czy powierzy
podwykonawcy wykonanie zamówienia i w jakiej części (na Formularzu ofertowym – Załączniku nr 1 do
Specyfikacji), z zastrzeżeniem, iż brak oświadczenia w tym zakresie będzie równoważny z samodzielnym
wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę.
20. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
Uczestnikom postępowania przysługują środki odwoławcze na warunkach określonych w Dziale VI Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ww. ustawy 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.
Zgodnie z art. 180 ust. 2 ww. ustawy jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego.
23. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamień publicznych, przepisy prawa budowlanego i Kodeksu Cywilnego.
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2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty,
2) Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz o braku podstaw do wykluczenia,
3) Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia,
4) Załącznik nr 4 – Wzór wykazu opracowań, wykonywanych usług,
5) Załącznik nr 5 – Projekt Umowy,
6) Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej gruby kapitałowej.
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Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej,
ul. Rynek Ratusz 7-9
50-101 Wrocław
FORMULARZ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzła Wrocław Psie Pole

1. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa/y Wykonawcy/ów:..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adres/y Wykonawcy/ów: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
NIP/y:
..................................................
REGON/y:
..................................................
Telefon/y:
..................................................
Fax:
...................................................
Adres e-mail: ..................................................
2. Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i Nazwisko:
..................................................
Adres:
..................................................
Telefon:
..................................................
Fax:
...................................................
Adres e-mail: ..................................................

3. Ja/My niżej podpisany/I oświadczam/y, że
3.1 Zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę/simy do niego żadnych
zastrzeżeń.
3.2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień SIWZ oraz jej
zmian.
3.3. Cena ofertowa (brutto) mojej/ naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi
.................................................. zł (słownie .........................................................................................)w tym
netto .................................................. zł (słownie .......................................................................................),
stawka podatku VAT (……%)
3.4. Oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot niniejszej SIWZ wykonane będą w terminie do dnia
……….. (termin nie może być dłuższy niż do dnia 18 listopada 2016r.).
3.5. Niniejsza oferta ważna jest 30 dni.
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3.6. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 do SIWZ.
3.7. W przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję/emy się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3.8. Składam/y niniejszą ofertę [we własnym imieniu], / [Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia]1.
3.9. Żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:
Oznaczenie rodzaju informacji: ………………………………………………………
Strony w ofercie wyrażone cyfrą od ….. do ……

3.11. [Nie zamierzam/y powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia
/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom]3
Nazwa części zamówienia: ………………………………………………………
2. Podpis/y:

Lp.

Nazwa/y Wykonawcy/ów

Nazwisko imię osoby/osób
Podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ ych do podpisania
upoważnionej/ ych do
niniejszej oferty w imieniu
podpisania niniejszej oferty w
Wykonawcy/ów
imieniu Wykonawcy/ów

Miejscowość i data

1

2

1,2,3

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej,
ul. Rynek Ratusz 7-9
50-101 Wrocław
1. Wykonawca:
Nazwa/y Wykonawcy/ów:..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adres/y Wykonawcy/ów: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
OŚWIADCZAM/Y, ŻE
1. Oświadczam, że podmiot przeze mnie/ przez nas reprezentowany spełnia warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie studium możliwości rozwoju
węzła komunikacyjnego – Węzła Wrocław Psie Pole", tj. warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
a) posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie
przedmiotowego zamówienia Wykonawca w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Podpis/y:

Lp.

Nazwa/y Wykonawcy/ów

Nazwisko imię
osoby/osób
upoważnionej/ ych do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy/ów

Podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ ych do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy/ów

Miejscowość i data

1

2
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Załącznik nr 3
Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu niniejszego zamówienia
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej,
ul. Rynek Ratusz 7-9
50-101 Wrocław
1. Wykonawca:

Nazwa/y Wykonawcy/ów:..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adres/y Wykonawcy/ów: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
OŚWIADCZAM/Y, ŻE
2. Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby, z uwzględnieniem osób zdolnych do
wykonania zamówienia innego podmiotu, który zobowiązał się do tego wobec Wykonawcy:

Lp.

Imię i nazwisko /
Nazwa

Zakres wykonywanych
czynności

Doświadczenie

1

Projektant branży drogowej

2

Projektant w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń
wodociągowych w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych

Nie dotyczy

3

Projektant w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń
kanalizacyjnych

Nie dotyczy

4

Projektant w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń
elektrycznych I
elektroenergetycznych

Nie dotyczy

Wykształcenie

Kwalifikacje (nr
uprawnień
budowlanych, itp.)

Podstawa
dysponowania
wymienionymi
osobami

3. Oświadczam/y, że wskazana powyżej osoba - projektant branży drogowej tj. Pan/Pani …………………………
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania klasyfikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.), lub zgodnie z
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wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznania kwalifikacji oraz posiada doświadczenie
polegające na opracowaniu, jako projektant wiodący co najmniej jednej dokumentacji projektowej
(projekt budowlany lub koncepcji programowo- przestrzennej dla budowy lub przebudowy węzła
komunikacyjnego z drogą najmniej klasy Z lub wyższej.
4. Oświadczam/y, że wskazana powyżej osoba - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń wodociągowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych tj. Pan/Pani
…………………………….… posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania klasyfikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.), lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznania kwalifikacji.

5. Oświadczam/y, że wskazana powyżej osoba - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń kanalizacyjnych tj. Pan/Pani ………………………… posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez
ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z
późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania klasyfikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn.
zm.), lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznania kwalifikacji.
6. Oświadczam/y, że wskazana powyżej osoba - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych I elektroenergetycznych tj. Pan/Pani …………………………
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń elektrycznych I elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania klasyfikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.), lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznania kwalifikacji.
7. Podpis/y:

Lp.

Nazwa/y Wykonawcy/ów

Nazwisko imię osoby/osób
upoważnionej/ ych do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy/ów

Podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ ych do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy/ów

Miejscowość i data

1

2

18

Załącznik nr 4
Wzór wykazu opracowań, wykonywanych
usług
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej,
Ul. Rynek Ratusz 7-9
50-101 Wrocław
1. Wykonawca:
Nazwa/y Wykonawcy/ów:..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adres/y Wykonawcy/ów: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
OŚWIADCZAM/Y, ŻE
1) Wykonałem/ wykonaliśmy następujące usługi:
2)
Lp.

Rodzaj i nazwa
usługi (przedmiot
usługi)

Wartość w
PLN

Miejsce
wykonania

Data
wykonania
(od - do)

Odbiorca (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

Nazwa Wykonawcy1

1

2

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że ww. usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
3) Podpis/y:

Lp.

Nazwa/y Wykonawcy/ów

Nazwisko imię osoby/osób
upoważnionej/ ych do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy/ów

Podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ ych do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy/ów

Miejscowość i data

1

2

1

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz Wykonawcy
posługujący się potencjałem osób trzecich.
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Załącznik nr 5
Wzór Umowy
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej,
ul. Rynek Ratusz 7-9
50-101 Wrocław

UMOWA
W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO NA:
Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzła Wrocław Psie Pole

Umowa nr ………../2016
Zawarta w dniu ……………………………………………. r. we Wrocławiu pomiędzy:
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek
Ratusz 7-9, 50-101 Wrocław, NIP: 8971792002, Regon: 022247090, reprezentowanym przez:
Pana Jacka Kowalskiego – Prezesa Zarządu
oraz Pana Marcina Dymalskiego – Wiceprezesa Zarządu
przy kontrasygnacie Pani Anety Kęski – Skarbnika,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………….., NIP: …………………… REGON: ……………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………..
zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) - powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.: „Opracowanie studium
możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzła Wrocław Psie Pole" na warunkach określonych w
niniejszej umowie i w niżej wymienionym zakresie:
1.1. Opracowanie dokumentacji obejmującej wstępną Koncepcję Programowo – Przestrzenną Węzła
Wrocław Psie Pole podlegającej akceptacji Zamawiającego – Etap I,
1.2. Opracowanie ostatecznej Koncepcji Programowo – Przestrzennej Węzła Wrocław Psie Pole oraz
uzyskanie akceptacji opracowanej w tym zakresie dokumentacji przez Komisję Oceny Dokumentacji
Projektowej powołanej w tym celu przez Zamawiającego, na podstawie Porozumienia z dnia 14.04.2014
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r. w sprawie współpracy na rzecz rozwiązywania problemów komunikacyjnych w rejonie Węzła
Pawłowickiego pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej a Gminą
Wrocław, Gminą Długołęka oraz Gminą Wisznia Mała – Etap II.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zwana będzie dalej niezależnie od etapu prac „Opracowaniem".
3. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot umowy oraz wymogi co do formy i Zawartości
Opracowania zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Obowiązki wykonawcy
1. W ramach i w celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
1.1. Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
1.2. Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejącego układu komunikacyjnego oraz sytuacji
planistycznej obszaru,
1.3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi, opisem przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy
złożoną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i normami,
1.4. Zorganizowania w trakcie realizacji umowy, co najmniej czterech rad technicznych z udziałem
przedstawicieli jednostek opiniujących oraz wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez
Zamawiającego w celu omówienia i akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań.
Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku do zorganizowania dodatkowych rad technicznych
o ile będą one wymagane dla należytej realizacji przedmiotu umowy, co nie wpływa na obowiązek
terminowego zakończenia prac objętych przedmiotem umowy. Rada techniczna to zespół osób
wskazanych przez Zamawiającego z obowiązkowym udziałem Wykonawcy, do którego zadań należy w
szczególności weryfikacja procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy
prac.
1.4.1. Materiały podlegające opiniowaniu na radach technicznych Wykonawca przekaże uczestnikom
spotkania, co najmniej na 5 dni przed terminem rady technicznej,
1.4.2. Wykonawca przedstawi na pierwszej radzie technicznej szczegółowy harmonogram prac oraz
będzie informował Zamawiającego, co miesiąc lub na każde wezwanie Zamawiającego,
o postępie prac i zmianach, jakie zaszły w harmonogramie. Dopuszcza się przesłanie
harmonogramu i jego zmian w wersji elektronicznej.
1.4.3. Pierwsza rada techniczna powinna odbyć się najpóźniej przed upływem 30 dni od podpisania
umowy.
1.4.4. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na radach technicznych, protokoły z rad technicznych będą
sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych
od dnia odbycia posiedzenia przez radę techniczną oraz będą akceptowane przez Zamawiającego
w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do
zatwierdzenia. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest
zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron (oprócz
Zamawiającego i Wykonawcy). Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla
Wykonawcy i Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z rad
technicznych notatek ze spotkań.
1.5. W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie, udzielania wyjaśnień dotyczących
Opracowania i zawartych w nim rozwiązań, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak i po
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wyborze wykonawców kolejnych etapów inwestycji obejmujących prace projektowe oraz na etapie
przygotowywania na podstawie opracowania innej dokumentacji technicznej.
1.6. Niezwłocznego informowania Zamawiającego tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zaistnienia, o okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość lub termin zakończenia jakiegokolwiek
elementu Opracowania lub innych prac będących przedmiotem umowy. Fakt dopełnienia niniejszego
obowiązku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie lub jakość wykonanych prac, w
tym w szczególności nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego
na podstawie § 9 ust. 2.1. niniejszej umowy.
1.7. Zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac związanych
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.
1.8. Pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz
materiałów, potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy, znajdujących się w zasobach odpowiednich
organów lub instytucji,
1.9. Przekazania Zamawiającemu Opracowania będącego przedmiotem umowy w formie, o treści i ilościach
opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy wraz z oświadczeniami o:
1.9.1. kompletności Opracowania,
1.9.2. przygotowaniu opracowania w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
1.9.3. zgodności opracowania z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i normami,
1.9.4. przysługujących Wykonawcy do opracowania, będącego przedmiotem umowy, wyłącznych
i nieograniczonych autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych i praw pokrewnych, w
tym prawa do samodzielnych zmian lub wykonywania dalszych opracowań przedmiotu umowy,
1.9.5. braku obciążenia praw do Opracowania będącego przedmiotem umowy jakimikolwiek
roszczeniami i prawami osób trzecich.
1.10. Uzyskania ostatecznej akceptacji Opracowania przez Zamawiającego.
1.11. Udzielania niezwłocznie odpowiedzi na pytania dotyczące Opracowania będącego przedmiotem
niniejszego zamówienia, jakie otrzyma Zamawiający w trakcie prowadzonej procedury wyłaniania
Wykonawcy projektu budowlanego, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przekazania ich
Wykonawcy, chyba, że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi, o czym Zamawiający
poinformuje Wykonawcę na piśmie.
2.
Zamawiający jest zobowiązany do:
2.1. Akceptacji wstępnej Koncepcji Programowo - Przestrzennej, na podstawie uzgodnień i opinii
pozyskanych w trakcie rad technicznych, w terminie określonym w § 3 ust. 2 i na zasadach określonych
w § 7 umowy.
2.2. Dokonania odbioru Koncepcji Programowo – Przestrzennej objętej Opracowaniem spełniającym
wymagania określone w niniejszej umowie, na zasadach określonych w § 7 umowy.
2.3. Wypłacenia wynagrodzenia po dokonaniu bez uwag odbioru kompletnego Opracowania Koncepcji
Programowo - Przestrzennej stanowiącego przedmiot umowy.

1.

2.

§3
Termin realizacji
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
………… 2016r., z tym że w terminie do dnia 9 września 2016r. Wykonawca przygotuje i dostarczy
Zamawiającemu propozycję Koncepcji Programowo-Przestrzennej Węzła Wrocław Psie Pole w dwóch
wariantach zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz dokona prezentacji wstępnej Koncepcji
Programowo Przestrzennej na jednej z Rad Technicznych.
Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużenia się procesu
akceptacji przedłożonej wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej Węzła Wrocław Psie Pole
przez Zamawiającego powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, przy
czym przewidywany termin akceptacji wstępnej Koncepcji Programowo - Przestrzennej to 20 dni
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kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę wstępnej Koncepcji ProgramowoPrzestrzennej.

§4
Przedstawiciele stron
1.
Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do występowania w swoim imieniu we wszystkich
sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. W przypadku, gdy
należyte wykonanie przedmiotu umowy wymagać będzie zwrócenia się w imieniu Zamawiającego do
stosownych organów i instytucji o udzielenie stosownych uzgodnień, wyjaśnień itp., Zamawiający udzieli
w niezbędnym zakresie stosownych pełnomocnictw wyłącznie na uprzedni umotywowany wniosek
Wykonawcy.
2. Wykonawca wskazuje, jako osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy:
………………………………………………………………………………….
3. Zamawiający wyznacza ………………………………………………………………………………………………………………… jako
osobę/y upoważnioną/e ze strony Zamawiającego do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy
(uzgodnień i akceptacji rozwiązań) i dokonania odbioru całości przedmiotu umowy.
4. Zmiana osób będących przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiającego, o których mowa
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany do Umowy, a dla swojej ważności wymaga wcześniejszego
pisemnego poinformowania drugiej Strony umowy o planowanej zmianie.

1.

2.

3.

4.

1.

§5
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną 300 000,00 zł
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), na dowód, czego przedstawił upoważnionemu
przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 przed podpisaniem niniejszej umowy
komplet dokumentów ubezpieczeniowych. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się
całość dokumentacji, z której wynika pełna treść warunków ubezpieczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania niniejszej Umowy i przedkładania na dowód tego
Zamawiającemu kompletu dokumentów ubezpieczeniowych bez osobnego wezwania, nie później niż 3
dni przed upływem terminu obowiązywania polisy.
Na żądanie Zamawiającego, zgłoszone w każdym czasie w celu sprawdzenia ubezpieczenia Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest okazać w terminie 3 dni oryginały aktualnego kompletu dokumentów
ubezpieczenia.
Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku przewidzianego w ust. 2 i 3 Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2.4. oraz prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 9 ust. 1.
§6
Przeniesienie praw autorskich
W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie wraz z odbiorem Opracowania Wykonawca
przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich i praw zależnych do wszelkich utworów
(rozumianych zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj.
Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm., w tym m.in.: projektów, koncepcji, rysunków, instrukcji,
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2.

katalogów, planów, diagramów, modeli, raportów, wyliczeń) opracowanych lub wykorzystanych przez
Wykonawcę na potrzeby wykonania umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania autorskich
praw zależnych do wskazanych utworów i wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, przedmiotowych i terytorialnych.
W zakresie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy przenosi na Zamawiającego wskazane prawa na wszystkich znanych polach eksploatacji, a
w szczególności:
2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowań projektowych - kserowanie, skanowanie
oraz kopiowanie na nośniki optyczne (np. CD lub DVD),
2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono
użytkowanie opracowania na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb
ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania
opracowania lub jego dowolnej części, a także jego kopii w szczególności:
2.2.1. innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań projektowych,
2.2.2. wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2.2.3. innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót
budowlanych,
2.2.4. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
2.3. wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część dla realizacji dowolnej inwestycji,
2.4. wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do publicznej prezentacji,
2.5. wprowadzać opracowanie lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych,
2.6. zamieszczać dokumentację na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków
wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do
umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za
pośrednictwem sieci Internet,
2.7. zwielokrotniać opracowanie lub jego cześć dowolną techniką,
2.8. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
2.9. dokonywać wszelkich zmian, uzupełnień, przeróbek i modyfikacji.
3. Wraz z nabyciem przez Zamawiającego od Wykonawcy majątkowych praw autorskich, praw
zależnych, prawa do wykonywania autorskich praw zależnych i wyłącznego prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający nabywa od
Wykonawcy własność wszelkich nośników, na których utrwalono utwory (zarówno w formie
dokumentacji jak i w wersji elektronicznej), których dotyczą wskazane prawa. Celem usunięcia
wątpliwości Strony ustalają, że nabycie własności wskazanych nośników nastąpi w ramach
wynagrodzenia ustalonego dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych nastąpi w ramach wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1.
5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Opracowania i innych
utworów na każdym odrębnym polu eksploatacji.
6. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie zmian do treści
i formy Opracowań bez dodatkowej zgody Wykonawcy i odrębnego wynagrodzenia.
7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw do Opracowania lub innych efektów prac, Wykonawca
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zobowiązuje się do ich samodzielnego zaspokojenia i zwalnia w tym zakresie Zamawiającego
z jakiejkolwiek odpowiedzialności i od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z
powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w
procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w
sprawie.
§7
Odbiór prac
1. Wykonanie całości zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy zostanie potwierdzone
Protokołem Odbioru Końcowego. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko Opracowanie
spełniające wszelkie wymagania określone w niniejszej umowie.
2. Zamawiający dokona odbioru częściowego prac wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1.1. po dostarczeniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej Węzła Wrocław
Psie Pole – na podstawie „Protokołu przekazania”.
3. Strony ustaliły, że odbiory (częściowy oraz końcowy) opracowań dokonane będą po uprzednim
sprawdzeniu przez Zamawiającego ich kompletności i poprawności. Zamawiający, dokona odbioru
opracowań z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 w terminach wskazanych w niniejszym punkcie
tj. odpowiednio 20 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia wstępnej Koncepcji
Programowo-Przestrzennej Węzła Wrocław Psie Pole, oraz w terminie 20 dni kalendarzowych
liczonych od daty dostarczenia Koncepcji Programowo-Przestrzennej tj. w przypadku odbioru
końcowego.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzeżeń do sporządzonych opracowań zostaną one
wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca dokona niezbędnych zmian lub uzupełnień w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, co nie modyfikuje określonego w umowie terminu wykonania
całości przedmiotu umowy oraz terminów pośrednich.
5. Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonego opracowania w terminie 5 dni roboczych licząc
od dnia otrzymania poprawionego lub uzupełnionego Opracowania.
6. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru prac bez uwag, pisemnie potwierdzony
termin złożenia prac do odbioru uważa się za termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku
zgłoszenia wad lub zastrzeżeń, za dzień przekazania prac Zamawiającemu uważa się dzień
ostatecznego dostarczenia prac w postaci, która została zaakceptowana przez Zamawiającego po
dokonaniu zmian, poprawek lub uzupełnień przez Wykonawcę.
§8
Wynagrodzenie wykonawcy i rozliczenie prac
1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie wszystkich obowiązków spoczywających na Wykonawcy
w ramach realizacji całości przedmiotu umowy, wynosi ………………………………………………..……….zł
brutto (słownie ……………………………………..zł) w tym podatek VAT ......................... zł (słownie
……………………………………..zł). Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty i wydatki poniesione
celem prawidłowego i terminowego wykonania umowy nawet jeżeli wykonanie danego zakresu
prac, niezbędnego do wykonania całości przedmiotu umowy, nie zostało przewidziane przez
Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie przedmiotu umowy, a tym samym wynagrodzenie
to nie może ulec zwiększeniu.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odebranie przez Zamawiającego
całości przedmiotu umowy (kompletnego Opracowania Koncepcji Programowo-Przestrzennej)
spełniającej wymagania określone w niniejszej umowie oraz w Załączniku nr 2 do umowy.
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
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4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką przedmiotu zamówienia oraz wycenił wszystkie
elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się
jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem jakichkolwiek elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5. Fakturę VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Rynek 7-9, 50-101 Wrocław, NIP 8971792002
6. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz
innego podmiotu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§9
Kary umowne
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8
ust. 1 umowy.
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy:
2.1. za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w oddaniu poszczególnych zakresów prac stanowiących
przedmiot umowy w stosunku do terminów określonych 1w § 3 ust.1 niniejszej umowy,
2.2. za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentacji przez
Zamawiającego, licząc od dnia upływu terminu na ich usunięcie,
2.3. za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wynikających z § 5 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa
w § 2 umowy. Obciążenie karą jest możliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
zobowiązania lub zaniechania naruszeń Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co
najmniej 3-dniowego terminu. W przypadku niezastosowania się do wezwania przez Wykonawcę
w wyznaczonym terminie, Zamawiający obciąży Wykonawcę kara umowną na zasadach i w
wysokości określonych w zdaniach poprzedzających.
Zamawiający ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym
wymiarze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jak również utraconych
korzyści.
Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego
z żądaniem zapłaty, Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę
z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania przedmiotu umowy tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminach określonych w § 3,
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić, jeszcze przed
upływem tych terminów wyznaczonych do wykonania opracowania.
2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

§ 11
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Strony rozszerzają okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
opracowania będącego przedmiotem zamówienia do chwili wykonania projektu budowlanego, jaki
powstanie na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jednak nie dłużej
niż na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na opracowanie będące przedmiotem umowy do chwili wykonania
dokumentacji projektowej, jaka powstanie na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot
niniejszej umowy, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. Bieg terminu
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady opracowania Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie w
ciągu 30 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
Stwierdzone wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi wskazanemu w ust. 5, Zamawiający będzie
uprawniony do zlecenia usunięcia wady opracowania innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w dokumentacji w terminie wyznaczonym zgodnie z
ust. 5, a w wypadku ich nieusunięcia, do poniesienia kosztów powstałej szkody.

1.
2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

§ 12
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania,
w szczególności:
zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących
Zamawiającego, bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązku stron umowy,
stwierdzenia wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, które nie nadają się do usunięcia, ale
umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i Zamawiający
skorzystał z możliwości obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy
do wprowadzonych przepisów.
Zmiany w zakresie terminów realizacji przedmiotu umowy, niezależnych od stron umowy, min. o
czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń,
ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego o ile przedłużenie takiego
terminu nie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zmiana terminu określonego w
umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł
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wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ i o czas opóźnienia wynikającego z ww.
przedłużonego działania organów i instytucji zewnętrznych.
3. Zmiana w zakresie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdaniu 1 umowy, jest
możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. o czas, jaki został przekroczony przez
Zamawiającego w stosunku do terminu dokonania odbioru wstępnej Koncepcji Programowo
Przestrzennej tj. terminu określonego w § 3 ust. 2 oraz § 7 ust. 3.
4. Zamawiający przewiduje nadto, że w trakcie realizacji umowy nieistotne postanowienia umowy
mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność
wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć oznaczenia danych dotyczących
Zamawiającego lub Wykonawcy lub ich przedstawicieli.
§ 13
Rozstrzyganie sporów
1. W wypadku, gdy powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający
i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą polubownie.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o
którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1.
2.

3.

4.

§ 14
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz innych właściwych przepisów prawa.
Załącznikami do umowy są następujące dokumenty:
3.1. Załącznik nr 1 - oferta z dnia ……………. Wraz z zestawieniem kosztów zadania i wykazem osób,
które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (kserokopie),
3.2. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia,
3.3. Załącznik nr 3 - kserokopia polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Wykonawcy.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2
Do Umowy nr ………../ 2016

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej,
ul. Rynek Ratusz 7-9
50-101 Wrocław
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium komunikacyjnego możliwości rozwoju węzła
komunikacyjnego Wrocław Psie Pole, usytuowanego na styku gmin Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław.
1. Opracowanie powinno zawierać:
1.1. Analizy uwarunkowań istotnych dla procesu projektowania i realizacji węzła.
1.2. Wariantowe rozwiązania węzła w układzie docelowym wraz z identyfikacją problemowych
zagadnień.
1.3. Szczegółowe rozwiązanie wskazanego finalnie wariantu węzła.
2. Cel realizacji opracowania
Celem opracowania jest docelowe rozwiązanie węzła komunikacyjnego Wrocław Psie Pole, łączącego
Autostradową Obwodnicę Wrocławia, Trasę Ekspresową S-8, Łącznik Długołęka oraz planowane elementy
systemów komunikacji kołowej gmin Wisznia Mała i Wrocław (Łącznik Pawłowicki).
3. Zawartość opracowania:
3.1. Część analityczna
Opracowanie winno zawierać analizę uwarunkowań stanu istniejącego oraz sytuacji planistycznej obszaru,
a w szczególności:
1) istniejącego oraz planowanego zagospodarowania, w tym studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania w poszczególnych
gminach,
2) sytuacji terenowo prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności,
3) uwarunkowań przyrodniczych,
4) istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej,
5) istniejącego systemu obsługi komunikacyjnej terenu,
6) analizę ruchu na podstawie pomiarów ruchu pozyskanych dla istniejącyh w węźle dróg,
7) analizę kolizji z magistralnymi sieciami infrastruktury.
3.2. Część studialna
1) Na etapie wstępnym należy opracować rozwiązanie węzła w dwóch wariantach, w skali 1:2000,
(opracowania wariantowe należy przedstawić na odrębnych rysunkach),
2) dla wariantowych rozwiązań należy opracować niwelety jezdni,
3) należy wykonać rysunek zbiorczy, w skali 1:5000, prezentujący wariantowe rozwiązania węzła wraz
z powiązaniami z istniejącą i planowaną w planach miejscowych i studiach gmin siecią dróg,
4) dla wariantowych rozwiązań węzła należy opracować zasady obsługi terenów sąsiadujących z węzłem, a
przeznaczonych w dokumentach planistycznych gmin do zainwestowania,
5) rozwiązania wariantowe węzła należy usytuować w korytarzach komunikacyjnych do tego
przeznaczonych w studiach gmin i w obowiązujących planach miejscowych. Odstępstwa od tej zasady
możliwe są jedynie w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z właściwą terytorialnie gminą.
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6) dla Łącznika Pawłowickiego na terenie Wrocławia, wchodzącego do węzła od strony południowej należy
przewidzieć docelowo przekrój maksymalnie 2/2,
7) należy zidentyfikować kolizje z sieciami infrastruktury,
8) należy zidentyfikować kolizje środowiskowe,
9) każdy z prezentowanych wariantów winien zostać wyposażony w zwięzły opis rozwiązania,
10) wariantowe rozwiązania węzła należy zaopiniować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oraz w gminach objętych opracowaniem. Wariant finalnie zaakceptowany przez zainteresowane strony,
przeznaczony będzie do dalszego opracowania.
3.3. Część koncepcyjna
1) Na podstawie wybranego wariantu opracowania, przyjętego zgodnie z warunkami pkt 1 z części
studialnej, należy przygotować rozwiązanie koncepcyjne Węzła Psie Pole. Opracowanie należy wykonać
w skali 1:1000. Plan sytuacyjny powinien uwzględniać lokalizację obiektów inżynierskich, podstawowe
dane opisujące geometrię dróg oraz dane wysokościowe. Ponadto na rysunku winny znaleźć się,
wyróżnione kolorem: granice gmin, granice działek, dyspozycje planów miejscowych, oraz linia
rozgraniczająca teren, stanowiąca podstawę podziału nieruchomości.
2) Koncepcja winna uwzględniać przebiegi istniejących i nowych (planowanych dróg), wynikające
z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3) Należy ustalić zasady obsługi terenu, w tym w szczególności dla obszarów przeznaczonych do
zainwestowania.
4) Należy ustalić propozycje usunięcia kolizji z istniejącymi i planowanymi sieciami infrastruktury.
5) Należy wykonać analizę przyrodniczą, oceniającą wpływ przyjętego rozwiązania na środowisko
przyrodnicze i społeczne, w tym elementy środowiska przyrodniczego, obszary chronione, obszary
walorach krajobrazowych i rekreacyjnych, w tym inwentaryzację zieleni.
6) Należy opracować analizę ruchu dla wybranego wariantu.
7) Należy opracować opis techniczny zawierający uzasadnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych,
8) Rozwiązanie należy zaopiniować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w gminach
objętych opracowaniem. Uzyskanie pozytywnych opinii warunkuje odbiór opracowania.
9) Należy opracować szacunkowe zestawienie kosztów.
4. Obowiązki projektanta
Projektant jest zobowiązany do:
1) Pozyskania map do celów opiniodawczych.
2) Dokonania wizji lokalnej w terenie.
3) Konsultowania na roboczo z Zamawiającym oraz Gminami Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała
proponowanych rozwiązań projektowych.
4) Wykorzystania w opracowaniu najnowszych rozwiązań technicznych.
5) Wykonania opracowania z wykorzystaniem techniki komputerowej.
6) Do zorganizowania rad technicznych:
projektant jest zobowiązany do zorganizowania, co najmniej czterech rad technicznych z udziałem
przedstawicieli jednostek opiniujących, przekazując, co najmniej 5 dni przed terminem rady materiał
zainteresowanym stronom,
projektant prowadzi protokoły rad technicznych,
o ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z Rad Technicznych będą
sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od
dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane przez Zamawiającego
w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia.
Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania
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-

protokołu do wszystkich zainteresowanych stron (oprócz Zamawiającego i Wykonawcy) w ciągu 5 dni
roboczych,
treść protokołów rad technicznych ma moc wiążącą dla Zamawiającego i Projektanta.

7) Uzyskania wszelkich opinii i ustaleń niezbędnych do wykonania opracowania.
8) W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją
projektową, przekaże oświadczenia:
o przekazaniu kompletności dokumentacji,
o przekazaniu całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych bez dodatkowego
wynagrodzenia,
o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,
o nie obciążeniu przedmiotu umowy żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.
5. Wytyczne do projektowania
1) Studium w zakresie organizacji ruchu docelowego dla wybranego rozwiązania powinno spełniać wymogi
określone w:
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),
-

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.
Nr 177, poz. 1729).

2) Szacunkowe zestawienie kosztów należy wykonać w formie elektronicznej – jako arkusz kalkulacyjny.
Należy zastosować pozycje scalone dla poszczególnych grup robót.
3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w 5-ciu kompletach w formie
pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku (CD-R, DVD+/-R lub Pendrive).
Wersja elektroniczna opracowania musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF
odzwierciedlać układ stron, rysunków w wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również
zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić
format elektroniczny rysunków i dokumentacji CAD w formacie w formacie umożliwiającym edycję
tekstu/danych (np. DOC, DOCX, RTF, ODT, DWG, DXF, DNG, XLS).
Dane zawarte w plikach CAD powinny być prawidłowo zlokalizowane w układzie współrzędnych PUWG
2000 strefa 6.
Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinna umożliwiać
odczytanie wszystkich detali i cech.
Materiały skanowane wchodzące w skład koncepcji powinny charakteryzować się następującymi
parametrami:
rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe: rozdzielczość 300-600 dpi, 8 bitowa skala szarości,
rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: rozdzielczość 300-600 dpi,
maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy.
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Załącznik nr 6
Wzór Oświadczenia Wykonawcy - Lista
podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej.
Wykonawca:
Nazwa/y Wykonawcy/ów:..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adres/y Wykonawcy/ów: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
OŚWIADCZAM/Y, ŻE
Oświadczam, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Opracowanie studium
możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzeł Wrocław Psie Pole”

Należymy / nie należymy*
*

należy niewłaściwe skreślić

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.).

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ww. ustawy (grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14 o ochronie konkurencji i konsumentów to wszyscy
przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę,
w tym również ten przedsiębiorca):
1. ………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
2. Podpis/y:

Lp.

Nazwa/y Wykonawcy/ów

Nazwisko imię osoby/osób
upoważnionej/ ych do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy/ów

Podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ ych do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy/ów

Miejscowość i data

1

2
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