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ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zaprasza do składania ofert na
wykonanie koncepcji projektowych dotyczących zagospodarowania terenów (obszarów) zlokalizowanych na
terenie miasta Września.

Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, NIP: 789-10-01-386
Numer telefonu do kontaktu z Zamawiającym: 61 640 40 40 lub 61 640 41 51
Adres poczty: wrzesnia@wrzesnia.pl lub przetarg@wrzesnia.pl
II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odrębnych koncepcji projektowych dotyczących zagospodarowania
terenów (obszarów) zlokalizowanych na terenie miasta Września:
1. Teren nr 1 ograniczony ulicami Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego oraz Królowej Jadwigi, usytuowany w
obszarze nieruchomości o numerze geodezyjnym 3625/1, w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września. Koncepcja
uwzględniać ma m. in. zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury. W ramach
zagospodarowania uwzględnić należy również elementy komunikacji w postaci nawierzchni utwardzonych oraz
oświetlenie terenu. Lokalizację terenu wskazano na mapie poglądowej nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszego
rozpoznania cenowego.
2. Teren nr 2 znajdujący się w rejonie ulicy Słowackiego i Ogrodowej we Wrześni, usytuowany na części
nieruchomości o numerze geodezyjnym 1305, w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września. Koncepcja uwzględniać ma
m. in. zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury. W ramach zagospodarowania uwzględnić
należy również elementy komunikacji w postaci nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenie terenu. Lokalizację terenu
wskazano na mapie poglądowej nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego rozpoznania cenowego. Teren stanowi część
zespołu Ogrodu ze strzelnicą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wpisanego do rejestru zabytków.
3. Teren nr 3 znajdujący się w rejonie ulicy Koszarowej i Kościuszki we Wrześni , usytuowany w obszarze
nieruchomości o nr geodezyjnym 3800/116, 3800/10, 3800/8, 3800/41, 3800/42, 3800/5, 3800/128, 3800/130, 3800/26,
3800/16, 3800/40, 3800/19, 3800/28, 3897/4, 3897/29, 3897/46, 3801/8 w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września.
Koncepcja uwzględniać ma m. in. zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury. W ramach
zagospodarowania uwzględnić należy również elementy komunikacji w postaci nawierzchni utwardzonych oraz
oświetlenie terenu. Lokalizację terenu wskazano na mapie poglądowej nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego
rozpoznania cenowego. Tereny znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytków pod nr 295/Wlkp/A.
4. Teren nr 4 znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu budynku przy ulicy Batorego 8 we Wrześni , w którym
funkcjonuje obecnie Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Teren usytuowany w obszarze nieruchomości o
nr geodezyjnym 3807 w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września. Koncepcja uwzględniać ma m. in.
zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury. W ramach zagospodarowania uwzględnić należy
również elementy komunikacji w postaci nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenie terenu. Lokalizację terenu
wskazano na mapie poglądowej nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego rozpoznania cenowego.
Koncepcje należy opracować na mapach zasadniczych nieaktualizowanych. W ramach każdej z koncepcji należy
opracować szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu.
Koncepcje winny zawierać w szczególności opis techniczny oraz rysunki obejmujące plan zagospodarowania danego
terenu. W przypadku terenu nr 2 i 3 koncepcje należy uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Ilość koncepcji – po 2 egz w wersji papierowej dla każdego z terenu. Wszystkie koncepcje w wersji elektronicznej należy
zapisać na płycie CD w formacie pdf oraz edytowalnych .doc, .odt, dwg.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
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1) przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak:
mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy;
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi
opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w zapytaniu i którzy wykażą
ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie.
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania
oceny spełniania warunku w tym zakresie.
3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny
spełniania warunku w tym zakresie.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.
1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w złożonych dokumentach.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu i sposobu złożenia ofert,
następnie spełnienie warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy,
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia)
Cena - 90%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA =

------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 90%
Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” to 90 pkt.
2.2 Termin płatności faktury - 10%
Ocenie będzie podlegał najdłuższy zaoferowany termin płatności faktury. Minimalny termin płatności to 14 dni od dnia
wpływu faktury do Zamawiającego. Maksymalna liczba dni płatności faktury brana pod uwagę do punktacji to 30 dni od
dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Punktacja będzie przyznawana wg następującego wzoru:
Termin płatności faktury w badanej ofercie
Termin płatności faktury = ------------------------------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 10%
Najdłuższy termin płatności faktury
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Termin płatności faktury” to 10,00 pkt.
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3. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż
wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w
art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu zapytania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 4 pkt. 1,
zamieszcza na tej stronie (www.bip.wrzesnia.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne – Zamówienia do progu 30.000
euro” oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
V. TERMIN REALIZACJI
Terminy zakończenia i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do 19.06.2017 r.
VI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert, wiarygodności przedstawionych przez Oferentów
dokumentów i informacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów
dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. Cena
oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą
Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również
stawkę taryfową.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i
materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie.
5. Warunki dotyczące dokonywania zmian umowy zostały wskazane w projekcie umowy.
6. Oferty złożone po tym terminie zostaną Wykonawcy zwrócone bez otwierania i nie będą oceniane.
7. Ceny zawarte w formularzu muszą być wyrażone w złotych polskich i powinny być podane z dokładnością do 2-ch miejsc
po przecinku.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Ofertę proszę składać na formularzach stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz
niezbędnymi załącznikami.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców
uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku zainteresowania wykonaniem zamówienia prosimy o złożenie oferty do dnia 31 maja 2017 r. do godz.
10:45 w formie pisemnej (osobiście, listownie). Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września oraz
opisane:
Urząd Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Nazwa i adres Wykonawcy
ewentualnie pieczątka

OFERTA – Zapytanie ofertowe
Wykonanie koncepcji projektowych zagospodarowania terenów zlokalizowanych na terenie miasta Wrześni

Nie otwierać przed 31 maja 2017 roku do godziny 11:00
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4. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: UMIG Września, ul. Ratuszowa 1, Sala
sesyjna dnia 31 maja 2017 r., o godzinie 11:00.
5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinna być skierowane na adres siedziby
Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września. Zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się faksem pod numerem (61) 640 41 59, 640 40 40 44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl
2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- sprawy merytoryczne: Joanna Andrzejak – Kierownik Ref. Obsługi Inwestorów – tel. 61 640 40 98, Anna Olkowska –
samodzielny referent Ref. Obsługi Inwestorów – tel. 61 640 40 99;
- sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych, tel. 61 640 41 51.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do udziału w
zapytaniu, bez ujawniania źródła zapytania, jednocześnie zamieszcza jej na tej stronie (www.bip.wrzesnia.pl) w
zakładce „Zamówienia publiczne – zamówienia do 30 tys. euro”.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4. Projekt umowy
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Załącznik nr 1

OFERTA
WYKONAWCA:

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

adres: ..............................................................................................................................................................
Tel. ..............................................................................

Fax. .....................................................................

REGON ..............................................................................

NIP ......................................................................

e-mail ..............................................................................
My niżej podpisani w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania koncepcji projektowych dotyczących zagospodarowania
terenów (obszarów) zlokalizowanych na terenie miasta Września informujemy, że jesteśmy gotowi wykonać przedmiotowe zadanie za
następującą cenę:
Lp.

Opis części

Cena netto

1

Teren nr 1 ograniczony ulicami Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego
oraz Królowej Jadwigi, usytuowany w obszarze nieruchomości o numerze
geodezyjnym 3625/1, w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września

2

Teren nr 2 znajdujący się w rejonie ulicy Słowackiego i Ogrodowej we
Wrześni, usytuowany na części nieruchomości o numerze geodezyjnym
1305, w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września

3

Teren nr 3 znajdujący się w rejonie ulicy Koszarowej i Kościuszki we
Wrześni, usytuowany w obszarze nieruchomości o nr geodezyjnym
3800/116, 3800/10, 3800/8, 3800/41, 3800/42, 3800/5, 3800/128,
3800/130, 3800/26, 3800/16, 3800/40, 3800/19, 3800/28, 3897/4,
3897/29, 3897/46, 3801/8 w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września

4

Teren nr 4 znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu budynku przy ulicy
Batorego 8 we Wrześni, w którym funkcjonuje obecnie Zespół Szkół
Specjalnych im. Janusza Korczaka. Teren usytuowany w obszarze
nieruchomości o nr geodezyjnym
3807 w obrębie i jednostce
ewidencyjnej Września

Podatek
VAT

Cena brutto

ŁĄCZNIE:

1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert: oferujemy termin płatności faktury : ….. dni (nie krótszy niż 14
dni, nie dłuższy niż 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego).

2. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 19 czerwca 2017 roku oraz na zasadach określonych w zapytaniu
ofertowym i umowie.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, zmianami i
wyjaśnieniami dokonywanymi w trakcie postępowania, terminem realizacji zamówienia, w pełni je akceptujemy i przyjmujemy jako
obowiązujące w pełnym zakresie.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Zobowiązujemy się wykonywać usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami z zachowaniem
należytej staranności.
7. Cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest .......... …………………..…….......………….
.…………………………….. tel. kontaktowy: .......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2
.....................................................
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie koncepcji projektowych dotyczących zagospodarowania terenów
(obszarów) zlokalizowanych na terenie miasta Września
prowadzonego przez Gminę Września oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w zapytaniu ofertowym określone przez zamawiającego w rozdziale III ust. 2

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu, określonych przez zamawiającego w
………………………………………………………...……………………………………………………………………………..……..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

, polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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.....................................................
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ZAPYTANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie koncepcji projektowych dotyczących zagospodarowania terenów
(obszarów) zlokalizowanych na terenie miasta Września
prowadzonego przez Gminę Września oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….**
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące

środki

naprawcze

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………………..………………………………...…………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
** wypełnić jeśli dotyczy

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Projekt Umowy

Umowa nr

WIK.ZP.272…..2017

zawarta we Wrześni w dniu ………. 2017 roku pomiędzy Gminą Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, NIP 789-10-01-386
reprezentowaną przez:
Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września
zwaną dalej „Zamawiającym” a:
………………... z siedzibą ………………., REGON: ………………, NIP: ………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

W wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2015 r. poz.
2164 ze zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji projektowych dotyczących zagospodarowania terenów (obszarów)
zlokalizowanych na terenie miasta Wrześni zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Tereny objęte
opracowaniem projektów koncepcyjnych:
1) teren nr 1 ograniczony ulicami Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego oraz Królowej Jadwigi, usytuowany w obszarze nieruchomości
o numerze geodezyjnym 3625/1, w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września,
2) teren nr 2 znajdujący się w rejonie ulicy Słowackiego i Ogrodowej we Wrześni, usytuowany na części nieruchomości o numerze
geodezyjnym 1305, w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września,
3) teren nr 3 znajdujący się w rejonie ulicy Koszarowej i Kościuszki we Wrześni, usytuowany w obszarze nieruchomości o nr
geodezyjnym 3800/116, 3800/10, 3800/8, 3800/41, 3800/42, 3800/5, 3800/128, 3800/130, 3800/26, 3800/16, 3800/40, 3800/19,
3800/28, 3897/4, 3897/29, 3897/46, 3801/8 w obrębie i jednostce ewidencyjnej Września,
4) teren nr 4 znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu budynku przy ulicy Batorego 8 we Wrześni, w którym funkcjonuje obecnie Zespół
Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Teren usytuowany w obszarze nieruchomości o nr geodezyjnym 3807 w obrębie i
jednostce ewidencyjnej Września.
2. Zakres przedmiotu umowy projektu koncepcyjnego obejmuje wykonanie:
1) koncepcji projektowej,
2) projekt zagospodarowania terenu – rysunki, schematy,
3) opis techniczny,
4) szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów,
Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu wstępny zarys koncepcji. Zarys
koncepcji w określonym terminie może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić koncepcję stanowiąca przedmiot zamówienia z Zamawiającym oraz dla zakresu określonego w
ust. 1 pkt 2 i pkt 3 uzgodnić ją z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§2
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację o której mowa w § 1, po 2 egz w wersji papierowej dla każdego z terenu. Wszystkie
koncepcje w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie CD/DVD w formacie pdf oraz edytowalnych .doc, .odt, dwg i przekazać
Zamawiającemu.
§3
Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnione przez strony osoby.
§4
Termin wykonania kompletnej koncepcji i przekazanie jej Zamawiającemu do 19 czerwca 2017 roku.
§5
1. Za wykonanie umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………... złotych (słownie: ……….. złotych) łącznie z należnym
podatkiem VAT.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie za realizację § 1 ust. 1 pkt 1 zamówienia w kwocie brutto: …………………zł,
2) wynagrodzenie za realizację § 1 ust. 1 pkt 2 zamówienia w kwocie brutto: …………………zł,
3) wynagrodzenie za realizację § 1 ust. 1 pkt 3 zamówienia w kwocie brutto: …………………zł,
4) wynagrodzenie za realizację § 1 ust. 1 pkt 4 zamówienia w kwocie brutto: …………………zł,
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia i koszty Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym
roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 8 do wszystkich
mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy.
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4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w § 1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu jednej faktury VAT, zgodnie z wartością umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wartość umowy, pomniejszoną o ewentualnie naliczone kary.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem potrącenia z tytułu ewentualnych kar umownych, o których mowa w § 7,
płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia ich do
siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma
prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu
niedotrzymania terminu zapłaty.
8. Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga zgody Zamawiającego w trybie art. 647 § 2 k.c.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgłoszenia wszystkich podwykonawców, którzy będą wykonywali przedmiot zamówienia.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie prac.
11. Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:
1) kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
2) protokół odbioru prac;
3) cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego
podwykonawcy.
12. Zapłata faktury, o której mowa w ust. 11, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.
13. Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły kredyt na realizację niniejszej
umowy oraz podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę.
§6
1. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli koncepcja określona w § 1 ma wady zmniejszające jej wartość lub
użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z przepisami
budowlanymi.
3. W ramach udzielonej rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych po dokonaniu odbioru wad, usterek,
niedokładności, błędów i niekompletności w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego
zawiadomienia o powyższym.
4. Zamawiającemu, jeżeli otrzymał wadliwą koncepcję określoną w § 1, przysługuje prawo żądania:
a) bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
b) obniżenia wynagrodzenia
c) odstąpienia od umowy, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie wykonanej koncepcji określonej
w § 1.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu koncepcji określonej w § 1 i jej przekazaniu Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 umowy w
wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu przekazania
koncepcji,
2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie udzielonej rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1, za
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
4) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
określonego w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności,za które odpowiada
Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1.
3. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może:
1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania koncepcji określonej w § 1 z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej,
2) odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 14 dni po ustalonym terminie wykonania koncepcji określonej w § 1 oraz żądać kary
umownej.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia,
naliczane od następnego dnia po upływie terminu zapłaty.
5. W przypadku naliczenia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
6. W przypadku, gdy kary umowne, których mowa w ust. 1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy.
§9
1. Przedmiot umowy stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Wykonawca składając przedmiot umowy złoży jednocześnie oświadczenie, iż przysługują mu do niego wyłączne autorskie prawa
majątkowe.
3. Na podstawie niniejszej umowy, z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez
konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli w tej sprawie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego:
1) autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy i materiałów niezbędnych do jego przygotowania – tj. wytwarzania
dowolną techniką i w dowolnej formie, kopii całości lub części utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot umowy i materiały niezbędne do jego
przygotowania – tj. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy i materiałów niezbędnych do jego przygotowania – tj. publicznego udostępniania
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
2) prawo do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy, w szczególności:
a) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w przedmiocie umowy, z zachowaniem praw osoby,
która tych zmian dokonała,
b) prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu umowy (tj. prawa udzielania zezwoleń na korzystanie
i rozporządzanie opracowaniami - całości lub wybranych elementów, w tym rozpowszechnianie - użyczanie lub najem),
3) stosowane narzędzia i metodologię - w taki sposób aby możliwe było w przyszłości powtórne przeprowadzenie badań i uzyskanie
analogicznych, porównywalnych lub narastających danych.
4. Nabycie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i
praw pokrewnych.
5. Przekazanie majątkowych praw autorskich oraz praw do korzystania i rozporządzania opracowaniami określonymi w przedmiocie
umowy, obejmuje finalną wersję przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że powstały w wyniku realizacji umowy utwór nie będzie obciążony wadami prawnymi.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich, jeśli prawa do przedmiotu umowy lub jego części należą do osób trzecich albo są
obciążone prawami osób trzecich (wady prawne).
8. W przypadku ujawnienia wady prawnej Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z powództwem wniesionym przez osoby trzecie,
w związku z naruszeniem ich praw.
9. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich i praw majątkowych bez konieczności
uzyskania zgody Wykonawcy.
10. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego poprawek, uzupełnień, skrótów i wszelkich innych zmian w treści
przedmiotu zamówienia, jakie Zamawiający uzna za stosowne oraz na rozporządzanie i korzystanie z tak zmienionego przez
Zamawiającego przedmiotu umowy.
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku:
1) niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy,
2) gdy Wykonawca nie przedłoży zarysu koncepcji w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie, lub z dotychczasowego przebiegu prac związanych z realizacją umowy wynika, iż Wykonawca
nie opracuje przedmiotu umowy w terminie,
4) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonane w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień w zawartej umowie, w szczególności gdy:
1) wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, a
czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy, możliwe jest wydłużenie czasu realizacji umowy,
2) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i
odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała,
3) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian dotyczących wytycznych i zaleceń w zakresie opracowania programów rewitalizacji, o
których mowa w § 1 ust. 3,
4) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
5) dojdzie do uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub
Wykonawcę jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności przez Sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
6. Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.
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