
Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Łowickiego Ł 
z dnia . . sMf f i P

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich 
zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu 
pn. „Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego 
człowieka”.

Na podstawie art 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814,1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz na podstawie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich
zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu 
pn. „Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego 
człowieka”.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich
zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu 
pn. „Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego 
człowieka", w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 
Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania 

t Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich 
zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna 
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.
Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.pl

H. Tryb udzielenia zamówienia.

I. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej 
„ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania 
terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, 
potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”.
2. Określenie przedmiotu zamówienia
1) Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia będzie uzupełnieniem projektu 
zagospodarowania terenu będącego elementem projektu budowlanego pt. „Rozbudowa i przebudowa 
budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”.
2) W dokumentacji należy uwzględnić wykonanie nasadzeń i nawierzchni z kostki betonowej w zakresie 
określonym w zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 24,11.2016r.
3) Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy uwzględnić:
- zagospodarowanie terenu po rozbiórce skrzydła północnego budynku (trawnik),
- wykonanie nasadzeń po dokonanej przez zamawiającego wycince 15 szt. drzew - zgodnie z Decyzją 
Wójta Gminy Kiernozia GKKM.6131.21.2016 z 18.03.2016r„
- wykonanie ogrodzenia,
- obiekty małej architektury: betonowy stół do tenisa stołowego - 2 szt., betonowy stół do w szachy -  2 
szt., piłkarzyki betonowe -1 szt., ławka betonowa - 5 szt.
4) Lokalizacja terenu objętego zamówieniem 
Adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 
ul. Sobocka 2b 
99-412 Kiernozia 
dz. nr ewid. 240.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres opracowań projektowych określony jest 
w Załączniku nr 6 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6.
8. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
pracowników na podstawie umowy o pracę.
9. Wymagania dotyczące gwarancji.
Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielił na przedmiot 
zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego 
przyjęcia dokumentacji.
10. Projekt „Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego 
człowieka", w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie, otrzymał wsparcie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI! Infrastruktura dla usług społecznych, 
Działanie VIi.4 Edukacja, Poddziałanie VI 1.4.3 Edukacja ogólna.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Całość zamówienia należy wykonać w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z niżej wskazanych przesłanek określonych 
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, tj. z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 5) Zmiany wymienionej 
ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 i 931, z 2000 r. poz. 548,1027 
i 1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889 
i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 r. 
poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317, 
1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474 
i 1602, z 2011 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  
Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w lit b;
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
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e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary {Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;
1) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów {Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy 
PZP.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty 
co najmniej 2 dokumentacje projektowe* wraz z kosztorysem inwestorskim oraz STWiORB, 
które obejmowały budowę i/lub przebudowę i/iub rozbudowę i/lub remont obiektu budowlanego.

“Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej, musi zawierać zakres określony w § 4 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonatno-użytkowego (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1129).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek, o którym mowa w rozdz. 
V. 1. 2) lit. c niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli:
co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty 
co najmniej 2 dokumentacje projektowe z kosztorysem inwestorskim oraz STWiORB, 
które obejmowały budowę i/iub przebudowę i/lub rozbudowę i/iub remont obiektu budowlanego.
4. Wykonawca, w tym również mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 
V. 1. 2) lit. c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, 
pofegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych w przypadku 
gdy:
1) udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument ten powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, 
przy wykonywaniu zamówienia,
- określenie, czy podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje, 
będzie wykonywał usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi 
do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Informacje o podmiotach, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca 
polega na zasadach określonych wart. 22a ust1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniu, o którym 
mowa w Rozdziale X ust 1 pkt. 2 SIWZ.

VL Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
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następujących oświadczeń lub dokumentów: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, 
wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów -  oświadczenie Wykonawcy.
4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży .oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.
6. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą również Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIL Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma 
pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
ul. Stanisławskiego 30,
99 - 400 Łowicz.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@powiatiowicki.pl
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej 
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ.
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8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli modyfikacja SIWZ 
będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie 
a niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
10. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,. 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wpłynięcia 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty 
elektronicznej jest:

Magdalena Żurawska
tel.(046)854 94 85,
e-mail: przetargi@powiat!owicki. pi

14. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania zasad określonych 
przepisami ustawy PZP.

VIH. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium 
(jeżeli było wymagane).
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą (jeżeli było wymagane). Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, Wykonawca 
spełnia warunki w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 
do SIWZ.
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2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty 
oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może 
pozyskać tych informacji z powszechnie dostępnych rejestrów internetowych). Jeżeli ww. osoby/osoba 
działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba 
udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania. 
W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów do oferty należy 
załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. -  Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście 
lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób:
„Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna 
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” oraz „Nie otwierać przed 
....... 2017 r. godz. 11.30.”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art 96 ust 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, 
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego 
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne
bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być, złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30
do dnia....... 2017 r., do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X
ust 10 SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30a w sali
na I piętrze, w dniu............. r., o godzinie 11.30.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.powiat.lowicz.pl informacje 
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XH. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia -  poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować 
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne
do zrealizowania zamówienia. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
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§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 
umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
-wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie z art 35 ust 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba 
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w ust 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny 
z podatkiem VAT (brutto) -  za całość zamówienia (cena ryczałtowa). Stawka podatku VAT
dla przedmiotowego zamówienia wynosi 23%.
8. Jeżeli Wykonawca składa 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 doliczy 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. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w formularzu oferty, że cena nie zawiera podatku VAT.
9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -  
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W szczególności Zamawiający poprawi:
1) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
3) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,
4) Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek 
rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki 
rachunkowej”: błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu
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nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu, że składniki działania są 
prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem 
powszechnie znanych reguł arytmetycznych.

XII!. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami 
i ich wagami:

1) Kryterium A: cena 
Waga kryterium 60%
Punkty w Kryterium A będą obliczane wg wzoru:

Cena najniższa
-------------------------------------------  x 'joo x waga = suma punktów

Cena oferty badanej

2) Kryterium B doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

Waga kryterium 40%
Punkty w Kryterium B będą obliczane wg wzoru:

Ilość punktów badanej oferty

Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów 
w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

zamówienia, tj. 40

x 100 x waga = suma punktów

3. Zasady przyznawania punktów w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia”
1) Doświadczenie osoby, która będzie opracowywała dokumentację projektową*.

*Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej, musi zawierać zakres określony w § 4 ust 1 Sub 2 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonaino-użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1129).

a) Sposób przyznawania punktów:
- w przypadku, gdy ww. osoba opracowała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert 2 ~3 dokumentacje projektowe obejmujące budowę i/iub przebudowę i/iub rozbudowę i/lub remont 
obiektu budowlanego - Wykonawca otrzyma 10 punktów.
- w przypadku, gdy ww. osoba opracowała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert 4 dokumentacje projektowe obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę i/iub remont 
obiektu budowlanego - Wykonawca otrzyma 20 punktów.
- w przypadku, gdy ww. osoba opracowała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert 5 dokumentacji projektowych obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę 
i/lub remont obiektu budowlanego - Wykonawca otrzyma 30 punktów.
- w przypadku, gdy ww. osoba opracowała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert 6 i więcej dokumentacji projektowych obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę 
i/iub remont obiektu budowlanego - Wykonawca otrzyma 40 punktów.
b) Zamawiający przyzna punkty w ww. kryterium jeżeli Wykonawca łącznie:
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- określi imię i nazwisko osoby przewidzianej do realizacji zamówienia,
- określi ilość dokumentacji projektowych obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę i/lub 
remont obiektu budowlanego opracowanych przez wskazaną osobę,
- wskaże tytuł każdej z dokumentacji, o których mowa powyżej, której wykonanie ma być punktowanie 
oraz określi zakres prac projektowych, jeżeli nie można go określić na podstawie tytułu,
- potwierdzi słowem „Tak”, że dokumentacja projektowa, której wykonanie ma być punktowane,
dotyczyła budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub remontu obiektu budowlanego, przy czym 
pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, „rozbudowa”, „remont” należy interpretować zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.),
- wskaże informacje umożliwiające identyfikację podmiotu dla którego dokumentacja została wykonana,
- określi datę wykonania opracowania, przez którą należy rozumieć datę odbioru przez podmiot 
dla którego dokumentacja została wykonana.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji wskazanych przez Wykonawcę 
w związku przyznawaniem punktacji w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia.”
3) Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie tylko jednej osoby, która będzie 
wyznaczona do realizacji zamówienia.
4) Zamawiający nie przyzna punktów w każdym przypadku gdy:
-Wykonawca nie wskaże w pkt 16 formularza oferty imienia i nazwiska osoby, która będzie wyznaczona 
do realizacji zamówienia,
-Wykonawca nie określi dla dokumentacji, za której wykonanie ma być przyznana punktacja, informacji 
o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit b tiret 3 -6  lub z ww. informacji będzie wynikać, że punktacja nie może 
być przyznana,
- Informacje wskazane przez Wykonawcę są nieprawdziwe.
4. Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych za kryteria A i B.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne].

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. 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.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w rozdziale XV niniejszej SIWZ, jeżeli jest wymagane.
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SiWZ 
oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku 
do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności 
określonych w Projekcie umowy oraz w ustawie PZP.
3. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art 11 
ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. Inne postanowienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przysługującego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP 
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie zbadania, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy ^  |
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu 
odrzuceniu
Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych usług
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

13





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

promuje

łódzkie
Unia Europejska

Europejski Fundusz * 
Rozwoju Regionalnego * * *

IZP.272.25.2017

OFERTA

Nazwa Wykonawcy........

Siedziba Wykonawcy....

Województwo................

Adres do korespondencji

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

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

Nr telefonu......................

Nr faksu.........................

e-mai!.............................

W związku z ogłoszonym przez Powiat Łowicki przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem 
jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna 
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” składam ofertę przetargową 
o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
w następujący sposób:

1.1 Cena ofertowa brutto.......................................................................................................... ..........zł

słownie:................................................................................................................................... złotych

w tym podatek VAT.......... * % t j .....................................................................................................zł

słownie.................................................................................................................................... złotych

1.2 Cena ofertowa netto............................ :.....................................................................................zł

Słownie..................................................................................................................................  złotych.

2. Na przedmiot zamówienia udzielam............. miesięcy gwarancji.
(wskazać liczbę miesięcy)

3. Zobowiązuję wykonać całość dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w terminie
14 dni od zawarcia umowy.
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4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę 

do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).
6. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w załączniku do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Oferta została złożona na stronach podpisanych i koiejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......

8. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte
na stronach .........  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania.

9. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
1 realizacji przyszłego świadczenia umownego.

10. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury wystawionej po dokonaniu odbioru 
dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.

11. Oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest*** małym lub średnim przedsiębiorcą.
12. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

.....................................................tel. kontaktowy....................., faks:.............................................
13. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

14. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:.......................................................................................................................................

15. Dane proponowanych podwykonawców (jeżeli są znane)
1)  - .............................................................................................................................
2 )  
3)  .....................................................................................................

16. W związku z ustanowieniem przez zamawiającego kryterium oceny ofert „Doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia” oświadczam, że niżej wskazana osoba, która będzie 
realizować zamówienie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, posiada następujące 
doświadczenie:

Pan/Pani

(imię i nazwisko osoby przewidzianej do realizacji zamówienia)

która/który będzie opracowywał dokumentację projektową, posiada doświadczenie polegające 
na opracowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

(określić ilość dokumentacji projektowych)
dokumentacji projektowych obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę i/lub remont 
obiektu budowlanego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
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Lp.

Tytuł dokumentacji projektowej 
oraz

ogólne określenie zakresu prac 
projektowych (jeżeli nie wynika 

z tytułu)

Określenie, 
czy opracowanie 

wskazane 
w kolumnie (2) 

dotyczyło budowy 
i/lub przebudowy 

i/lub rozbudowy i/lub 
remontu obiektu 

budowlanego

Nazwa i adres 
odbiorcy 

opracowania

Data wykonania

_1D_ (2) (3) (4) (5)
1 Tak/Nie***

2 Tak/Nie***

3 Tak/Nie***

4 Tak/Nie***

5 Tak/Nie***

6 Tak/Nie***

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy

Zamawiający określił stawkę podatku VAT w rozdziale XII ust 7 SIWZ

Wykonawca, który składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, informuje o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
*** Niewłaściwe skreślić.

3





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

promuje

łódzkie
Unia Europejska

Europejski Fundusz * *
Rozwoju Regionalnego * * *

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

I O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W  związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania 

terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi-w ramach projektu pn. „Umiem, 

wiem, potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” 

w imieniu:

(nazwa/firma Wykonawcy)

1. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu określone 

przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.

2. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek 

określonych w art. 24 ust 1 pkt 1 2 - 2 3  ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia polegam na zasobach podmiotu:

. (wskazać podmiot/podmioty)

w następującym zakresie: ................................................................................................................
(określić zakres, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby wskazanego podmiotu/podmiotów w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu)

a podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

4. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby 

powołuję się w  niniejszym postępowaniu, t j . : .............................................................................

(wskazać podmiot/podmioty).

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 -  22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
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świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji.

dnia r.
(miejscowość), (podpis)
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Wykaz wykonanych usług

L.p. Tytuł dokumentacji projektowej 
oraz

ogólne określenie zakresu prac 
projektowych (jeżeli nie wynika 

z tytułu projektu)

Określenie, czy do dokumentacji projektowej 
wskazanej w kolumnie (2) opracowano kosztorys 

inwestorski oraz STWiORB,

Określenie,
czy dokumentacja wskazana 
w kolumnie (2) obejmowała 
budowę i/lub przebudowę 

i/lub rozbudowę i/lub remont 
obiektu budowlanego

Termin
realizacji usług 

(podać datę 
zakończenia)

Określenie nazw 
podmiotów,

na rzecz których usługi 
zostały wykonane

(1) (2) .................... (3) ...... ............... (4).................... ...........(5)........... (6)
Tak/Nie* Tak/Nie*

Tak/Nie* Tak/Nie*

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

data......................................... .....................................................................
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy
*) niewłaściwe skreślić
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OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART, 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W  związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania 
terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, 
wiem, potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”, 
oświadczam, że:

(nazwa/firma Wykonawcy)

- *) nie należy do żadnej grupy kapitałowej, 

lub

- *) po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych

*) nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z pozostałych 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu.

*) należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w ww. postępowaniu:

(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)

*) niewłaściwe skreślić

dnia r.
(podpis)
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem jest 
wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu 
wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu 

pn. „Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju
młodego człowieka”

1
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I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu 
wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu 
pn. „ Umiem, wiem, potrafię -  nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego 
człowieka”.
2. Lokalizacja terenu objętego zamówieniem 
Adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 
ul. Sobocka 2b 
99-412 Kiernozia 
dz. nr ewid. 240.
3. Wytyczne dotyczące zakresu prac projektowych:
1) Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia będzie uzupełnieniem projektu 
zagospodarowania terenu będącego elementem projektu budowlanego pt. „Rozbudowa i przebudowa 
budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi” z września 2015 r. (Załącznik 1), 
na podstawie którego Powiat Łowicki uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę.
2) W dokumentacji należy uwzględnić wykonanie nasadzeń i nawierzchni z kostki betonowej w zakresie 
określonym w zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 24.11.2016r. (Załącznik nr 3). 
Dokumentacja obejmująca pozostały zakres robót budowlanych, które obejmowało ww. zgłoszenie, 
będzie zlecona w wyniku przeprowadzenia odrębnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
3) Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy uwzględnić:
- zagospodarowanie terenu po rozbiórce skrzydła północnego budynku (trawnik),
- wykonanie nasadzeń po dokonanej przez zamawiającego wycince 15 szt. drzew -zgodnie z Decyzją 
Wójta Gminy Kiernozia GKKM.6131.21.2016 z 18.03.2016r. (Załącznik 2),
- wykonanie ogrodzenia działki nr 240,
- umieszczenie na terenie działki nr 240 następujących obiektów małej architektury:

• betonowy stół do tenisa stołowego - 2 szt.
♦ betonowy stół do w szachy -  2 szt.
* piłkarzy ki betonowe -1 szt
• ławka betonowa - 5 szt.

4. Dokumentacja projektowa musi zawierać:
1) część opisową zawierającą co najmniej:
- zestawienie zastosowanych rośiin wraz z opisem ich gatunków i odmian, opis standardów 
jakościowych prac wykonawczych (przygotowanie podłoża, sadzenie roślin), opis standardów 
materiałowych, wytyczne dotyczące prac pielęgnacyjnych i terminów sadzenia,
- zestawienie obiektów małej architektury wraz z opisem ich parametrów technicznych,
- zestawienie pozostałych materiałów budowlanych wraz z opisem ich parametrów technicznych,
2) część rysunkową zawierającą co najmniej:
- rozmieszczenie obiektów małej architektury,
- rozmieszczenie nasadzeń oraz istniejące zadrzewienie
- nawierzchnię z kostki betonowej.

11. Zakres i forma opracowań stanowiących przedmiot zamówienia

1. Dokumentacja projektowa, która musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 
4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie *.pdf i *.dwg. 
Dokumentacja projektowa musi zawierać w szczególności:
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1.1. Plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 
robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania 
wraz z opisem robót i materiałów, które należy zastosować do ich wykonania,

1.2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami.
Zakres i stopień dokładności dokumentacji projektowej musi być wystarczający do przygotowania oferty 
przez wykonawcę robót, sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu
0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza 
w formie elektronicznej w formacie *.pdf.

3. Przedmiary robót w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 2 egzemplarzy 
w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie * pdf oraz w rozszerzeniu 
*.ath.

4. Kosztorys inwestorski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu 
w formacie *,pdf i *.ath.

5. Kosztorys nakładczy w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej: 
w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w rozszerzeniu *.ath.

6. Wykonawca pozyska mapę zasadniczą we własnym zakresie.

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie ustaleń z Zamawiającym.

8. Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w zakresie planowanych rozwiązań projektowych 
i materiałowych w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy. Zamawiający zaakceptuje koncepcję 
lub wniesie swoje zastrzeżenia w terminie 2 dni roboczych.

9. Wykonawca zastosuje w projekcie rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów.

10. Wykonawca wykona we własnym zakresie inwentaryzację budowlaną terenu w zakresie 
umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

11. W związku z tym, Ze opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą stanowiły opis 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca wykona je 
zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem odmowy dokonania odbioru 
przez Zamawiającego. Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez wykonawcę projektowanych robót budowlanych, jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

12. Dokumentację należy opracować z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 
W przypadku gdy wymagania, o których mowa powyżej wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, roboty 
budowlane objęte opracowaniem w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników opisać należy przez odesłanie do tego aktu.

13. Wykonawca opisze projektowane roboty w jeden z następujących sposobów,
z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
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1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań 
środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, 
aby umożliwić wykonawcom robót budowlanych ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu 
udzielenie zamówienia na projektowane roboty budowlane;
2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu
budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem 
oceny, w rozumieniu art 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. 
UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne 
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 
normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych 
w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 
normalizacyjne;
3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie 
do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie 
wybranych cech;
4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi 
wydajności lub funkcjonalności.
14. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie 
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych 
oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).
15. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany 
wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu muszą 
towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.
16. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień.
17. Wykonawca określi cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu 
zamierzonemu w dokumentacji projektowej, w szczególności:
1) wymagania adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu 
do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
2) może postawić wymagania dotyczące:
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a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,
b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,
c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia 
jakości,
d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,
e) określonego opakowania i oznakowania,
f) instrukcji użytkowania,
g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,
h) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542),
j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,
k) metod i technik budowy,
l) wszelkich pozostałych warunków technicznych.
18. Przy projektowaniu Wykonawca uwzględni Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
19. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
20. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i sprawdzenia,
21. Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
będą roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB będących 
przedmiotem niniejszej umowy, udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych 
Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby uzupełni tę 
dokumentację nieodpłatnie w terminach wskazanych przez zamawiającego. Termin wyznaczony przez 
zamawiającego nie może być krótszy niż dwa dni robocze.
22. Wszystkie zmiany w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji w stosunku do założeń 
określonych w niniejszym opisie muszą być poprzedzone pisemną zgodą Zamawiającego.

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu z września 2015 r.
2. Decyzja Wójta Gminy Kiernozia GKKM.6131.21.2016 z dnia 18.03.2016r.
3. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 24.11.2016r. (wyłącznie 

w zakresie nasadzeń i nawierzchni z kostki betonowej)
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PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ PLACU______
8 cm - kostka betonowa______________________
4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4______
20 cm - podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane

______ mechanicznie_________________________
15cm - warstwa odsączająca - piasek średnioziarnisty

krawężnik betonowy 15x30x100 
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
ława z betonu C 12/15 z oporem
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PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK
6cm - kostka betonowa spoinowana piaskiem
4cm - podsypka cementowo - piaskowa
15cm - podbudowa cementowo - piaskowa stabilizowana

______ mechanicznie________  ■ . ________ _
15cm - warstwa odsączająca z piasku srednioziarnistego

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT" 
91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 9 

tei. 510-048-234 e-mail: arch_bed@poczta.onet.pl

Obiekt / temat: PROJEKT WYKONAWCZY 
Rozbudowa i przebudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Kiernozi przy ul.Sobockiej 2b wraz z zewnętrzną 
instalacją kanalizacji sanitarnej i utwardzeniem terenu.

Temat rys: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
- PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

Branża: ARCHITEKTURA Skala: 1:25

Projektowała: mgr inz,arch. Lidia Bednarska 
upr.nr 137/87/WŁ w specjalności architektonicznej

Data oprać.:
09.2015r

Nr rys.:
P2
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P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  
„ A R C H I T E K T ”

L i d i a  B e d n a r s k a
91-849 Łódź, uI.Nieniojewskiego 9, -teł- ( 042 ) 656-40-84

PROJEKT WYKONAWCZY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat/obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji 
sanitarnej i utwardzeniem terenu.
99-412 Kiernozia ul. Sobocka 2b, Dz. Nr 240, Obręb 0007 Kiernozia

Inwestor: Powiat Łowicki
99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 30

Łódź, wrzesień 2015r

Sprawdził (a): Projektował (a):
ARCHITEKTURA

Mgr inż.arch.Lidia Bednarska
Upr. nr137/87/WŁ
Specjalność: architektoniczna
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Zawartość opracowania

1. Załączniki

2. Część opisowa
3. Część graficzna

Projekt zagospodarowania terenu.........................  - Rys. nr P 1
-  Przekrój konstrukcyjny nawierzchni.....................  ~ Rys. nr P 2

1. DANE OGÓLNE
CZĘŚĆ OPISOWA

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest:

rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi polegająca na budowie 
nowego budynku połączonego z istniejącym,
-  przebudowa i rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
-  budowa nawierzchni utwardzonych: placów gospodarczych, miejsc postojowych i 

chodników.

Stan prawny

Teren inwestycji ( działka nr 240) jest własnością Powiatu Łowickiego z siedzibą w Łowiczu przy 
ul. Stanisławskiego 30
Podstawa opracowania

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ;
-  Uzgodnienia funkcjonalno - użytkowe dokonane z Zamawiającym i Użytkownikiem,

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Ogrodzenie
Teren jest częściowo ogrodzony ogrodzeniem wys.1,50m - stalowym z siatki na cokole oraz z 
płyt prefabrykowanych ogrodzeniowych.Od strony dz.nr 241 -brak ogrodzenia.
W południowo-zachodnim narożniku działki usytuowana jest brama wjazdowa szer. 4,80m 

Połączenie komunikacyjne
Dojazd do Ośrodka zapewniony jest ulicą Sobocką oraz drogą gminną - wzdłuż wschodniej 
granicy działki.

Zabudowa działki
Budynki Ośrodka są usytuowane na planie litery „L”:
-  budynek szkolno - internatowy usytuowany jest wzdłuż zachodniej granicy dziatki,
-  budynek pomocniczy ( stołówka, kotłownia, zapiecze sanitarne) usytuowany jest w 
południowej -  frontowej części działki.
Przy północnej granicy działki usytuowany jest budynek magazynowo -  gospodarczy do 
przechowywania rowerów oraz sprzętów wyposażenia szkoły.

Komunikacja / nawierzchnie
Nawierzchnia chodników wykonana jest z płyt betonowych chodnikowych.

Zieleń
Środkowa część terenu jest porośnięta rozproszonym drzewostanem wysokim (wiśnie 
japońskie, tuje, jarzębina) oraz żywopłotem.

Gromadzenie odpadów
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Szkota gromadzi odpady segregowane w pojemnikach zamykanych usytuowanych przy 
wschodniej ścianie budynku .

Uzbrojenie
Obiekt jest przyłączony;

• do sieci wodociągowej -  przyłącze usytuowane jest w pasie drogowym ulicy 
Sobockiej { wodomierz usytuowany jest w budynku.),

• sieci kanalizacji sanitarnej oraz
• sieci energetycznej -  poprzez przyłącze napowietrzne.

Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna instalacja oświetlenia terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1 Rozbiórki Należy zdemontować instalację oświetlenia terenu wraz z słupami.
Po wybudowaniu projektowanego budynku należy niezwłocznie rozebrać istniejący budynek 
szkolno -  internatowy.
Rozbiórka tego budynku nie jest przedmiotem opracowanej dokumentacji.
3.2 Obiekty kubaturowe
Po zrealizowaniu rozbudowy i rozbiórki części obiektu parametry budynku zmienią się 
następująco:

Część
istniejącą

Część
projektowana

Razem

- Pow. zabudowy (m2) 465 559,8 1024,8
- Kubatura budynku <m3) 1534,5 6437,7 7972,2
- Wysokość budynku * (m) 3,40m 11,00 m

* Wysokość mierzona od najniżej położonego poziomu wejścia do budynku do górnej krawędzi warstwy 
ocieplającej strop il piętra.

3.3 Komunikacja, nawierzchnie,

Zaprojektowano:
* nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym na 

podbudowie typu ciężkiego - w tym 1 miejsce parkingowe oznakowane dla osoby 
niepełnosprawnej oraz 5 miejsc postojowych dla pracowników Ośrodka -  273 m2

* chodniki szer. 1,50m oraz 1,0m -  nawierzchnie z kostki betonowej grub.6 cm w kolorze 
szarym na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem - 181m2

Ze względu na charakter ośrodka (teren zamknięty) nie przewiduje się miejsc postojowych 
tymczasowych.

Zaprojektowano łącznie 6 miejsc postojowych dla 30 osób zatrudnionych na jednej zmianie -  
spełniono warunek 1 miejsce/5 samochodów.

3.4 Uzbrojenie.

* Odprowadzenie ścieków sanitarnych
Zaprojektowano przebudowę i rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Instalację przyłączeniową zaprojektowano z rur PVC 0160 SN8.

* Zasilanie w wodę - bez zmian.
* Zasilanie energetyczne - bez zmian.

3.5 Zieleń - należy wyciąć drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją.

3.6 Zestawienie powierzchni (po wyburzeniu budynku głównego)
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* Pow. działki nr 240.............................................................................-3  300,00 m2
* Pow. Zabudowana........................................................ - 1 114,10m2

- istniejący budynek frontowy................  - 465,00 m2
- istniejący budynek gospodarczy...........  - 50,70 m2
- proj. budynek dydaktyczno - internatowy -  559,80 m2
- proj. schody, pochylnia, podesty.............. - 38,60 m2

* Pow. Utwardzona........................................................... - 481,40 m2
* Pow. aktywna przyrodniczo ........................................ - 1704,50m2

inwestycja spełnia wymagania PLANU.
* Powierzchnia biologicznie czynna, po rekultywacji terenu po-rozbiorkowego będzie 

stanowić 52% powierzchni terenu inwestycji.
* Wysokość budynku -11,00 m nie przekracza dopuszczalnej wysokości 12m .
* Dach - zaprojektowano dach wieiospadowy o nachyleniu połaci dachowych -  20° ( ze 

względu na wysokość budynku zastosowano mniejszy niż zalecany kat nachylenia)

4. Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Teren jest położony poza strefą ochrony archeologicznej miasta lokacyjnego w Kiernozi.

5. Eksploatacja górnicza

Teren nie znajduje się w granicach obszaru terenu górniczego.

6. Ochrona środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej

Inwestycja nie będzie generować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanego obiektu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r - Dz.U.nr 257 poz. 2573 - 2004r 
oraz późniejszymi zmianami, projektowana inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko.

7. Oddziaływanie obiektu na środowisko, jego wykorzystanie i obiekty sąsiednie
Zieleń, warunki gruntowo-wodne .
Po wybudowaniu budynku, północne skrzydło obieku zostanie rozebrane -  inwestycja nie 
zmniejszy powierzchni terenu aktywnego przyrodniczo.
Poziom posadowienia fundamentów {190cm p.p.t.) nie będzie miał wpływu na pogorszenie 
warunków gruntowo-wodnych -  obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice 
działki.
Zużycie wody, ścieki
Inwestycja nie wpłynie na znaczące zwiększenie zapotrzebowania na wodę oraz ilości 
odprowadzanych z nieruchomości ścieków -  brak oddziaływania inwestycji na otoczenie.
Inne czynniki zakłócające równowagę w środowisku
Obiekt nie generuje hałasu, wibracji, promieniowania, pół magnetycznych i innych form 
zakłócania równowagi w środowisku -  brak uciążliwego dla otoczenia oddziaływania inwestycji.

8. Odpady stałe.

Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na zwiększenie ilości powstających odpadów, 
Zasady gromadzenia i miejsce składowania nie zmienią się -  będą segregowane i 
przechowywane w pojemnikach zamkniętych.

Opracowała: Mgr inż: arch. Lidia Bednarska
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2 ^ Istn. budynek podlegający rozbudowie
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Budynek przeznaczony do rozbiórki

Pojemniki na śmieci

KOMUNIKACJA

Miejsca postojowe

Miejsce postojowe -"koperta"

Proj, na wierzchnia utwardzona - chodniki

Proj.nawierzchnla utwardzona - place 
i miejsca postojowe

UZBROJENIE

Proj. zewn.instalacja kanalizacji sanitarnej

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT" 
91-849 tódz. ul. Nie moje wski ego 9 

te!. 510-048-234 e-mail: arcii_.bed@poczta.onet.pl

Obiekt / temat;
Rozbudowa i przebudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Kiernozi przy ul.Sobocklej 2b wraz z zewnętrzną 
Instalacją kanalizacji sanitarnej 1 utwardzeniem terenu.

Temat I>s: P.W. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sranza: ARCHITEKTURA Skala rys.: 
1:500projektowa; mgr Inz.arch. Lidia Bednarska

upr.nr 137/87/WŁ * Specjalnoii arcbltaMonicina

Dal? oprać.:
09.2015r

Nr rys.;
P 1
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D E G Y Z J A
Na podstawie art 83 ust. 1 , 83a ust. I, 83b, 83c, 83d, i art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015r., póz. 1651 ze. zm.) oraz art. 104 Ustawy ż 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U., z 
2013r, poz. 261)  po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Łowickiego 99 -  400 Łowicz 
ul. Stanisławskiego 30 z dnia 22 lutego 2016 r.

or z e k a  m
1. Zezwolić Powiatowi Łowickiemu na usunięcie:

15 szt drzew gatunek wiśnia japońska o obwodzie pnia mierzonego na 
wysokości 130 cm :

1)~72 cm, 2) -62 cm, 3) -41 cm, 4) 55- cm, 6)- 29 cm, 7) -58 cm 8)- 46 cm, 
9) -35 cm, 10)- 37 cm, 11) -  49cm, 12) -  59 cm, 13)- 57 cm, 15) -  59 cm, 
16) -  61 cm,

3 szt. drzew gatunek lipa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm : 
18) -1 2 0  cm, 19) -  103 cm, 20) -  103 cm,

2 szt. drzew gatunek żywotnik o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 
cm; 25) — 55cm, 29) — 94cm
1 sz t drzewa gatunek świerk srebrzysty o obwodzie pnia mierzonego na 
wysokości 130 cm: 27) -  18cm,
1 szt. drzewa gatunek jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonego na 
wysokości 130 cm: 31) -  78cm,
7 szt. drzew gatunek żywotnik , które posiadają na wysokości 130 cm kilka 
pni, obwód każdego z tych pni: 21) 2  31,62,17,21,24,31 cm; 22) -  37,60 cm; 
23) -54,48 cm; 2 4 )-  45,41,47 cm; 26) U 28,42,23 cm; 28) -70,67,67,29 cm;
32) -  27,16,12,8,14,11,12,14 cm 
żywopłot z głogu i berberysu: 30) -  72 m2
rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 
240 obrębu Kiernozia, stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 
Odpowiedzialność za usunięcie drzew ponosi Powiat Łowicki.

2.0  kreślić termin zamierzonego usunięcia drzew do 30 grudnia 2016 r. 
z uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków, a także gatunków chronionych 

w przypadku ich wystąpienia w obrębie usuwanych zadrzewień.

3, Zobowiązać wnioskodawcę do: >
a) wykonania nasadzeń zastępczych w pobliżu miejsca wycinki drzew gatunków 
rodzimych starszych niż 5 -  letnie z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem 
wyprowadzonym na wysokość 2 m., odpowiednich do użytkowanego terenu, w 
liczbie nie mniejszej niż liczba drzew usuwanych, w terminie do dnia 30 
gr ud nia 2017 r.



b) zawiadomienia Wójta Gminy Kiernozia o wykonaniu nasadzeń zastępczych, 
Z nasadzenia zieleni należy sporządzić protokół i przesłać do Urzędu Gminy 
w Kiernozi wraz ż mapą nasadzeń w terainie 30 dni od dokonania nasadzeń.
W zawiadomieniu tym należy wyszczególnić numer działki, liczbę oraz gatunek 
drzew nasadzonych zastępczo.
4. Powiadomię odpowiedni Zakład Energetyczny/Telekomonikacyjny o 
zamierzonym terminie wycinki, gdy w/w drzewa rosną w pobliżu linii 
energetycznych/telekomunikacyjnych,

5. Nie pobierać opłat za usunięcie drzew opisanych w pkt. 1 orzeczenia 
niniejszej decyzji na podstawie ark 86 ust.l pkt 4 ustawy o ochronie 
przyrody.

U z a s a d n i e n i e

Powiat Łowicki zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Kiernozia 
o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzewa gatunek wiśnia japońska
0 obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm - l)-72cm, 2) -62cm, 3) - 
41 cm, 4) 55- cm, 6)- 29cm, 7) -58 cm 8)- 46 cm, 9) -35 cm, 10)- 37 cm, 11) -  
49cm, 12) -  59cm, 13)- 57cm, 15) -  59cm, 16) -  61 cm,
3 szt. drzew gatunek lipa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm : 
18) -  120cm, 19) -  103 cm, 20) -  103cm,
2 szt. drzew gatunek żywotnik o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 
cm: 25) -  55cm, 29) -  94cm
1 szt., drzewa gatunek świerk srebrzysty o obwodzie pnia mierzonego na 
wysokości 130 cm: 27) -  18cm,
1 szt. drzewa gatunek jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonego na 
wysokości 13 0 cm: 31) -  78cm,
7 szt. drzew gatunek żywotnik , które posiadają na wysokości 130 cm kilka 
pni, obwód każdego z tych pni: 21) -  31,62,17,21,24,31 cm; 22) — 37,60 cm; 
23) -54,48 cm: 24) -  45,41,47 cm; 26) -  28,42,23 cm; 28) -70,67,67,29cm; 32} -  
27,16,12,8,14,11,12,14 cm ■; 
żywopłot z głogu i berberysu: 30) -  72 m2
rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 
240 obrębu Kiernozia, stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
W złożonym wniosku potrzebę usunięcia tego drzewa uzasadniono: 
Przyczyna/cel usunięcia „ zagrożenie ■ bezpieczeństwa ludzi lub mienia w 
istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których 
mowa w ark 49§ 1 Kodeksu cywilnego. ”.
W dniu 11 marca 2016 r. przeprowadzono oględziny w terenie, z których 
sporządzono protokół. Oględziny przeprowadzone w terenie potwierdziły dane 
zamieszczone we wniosku, ze stanem faktycznym na gruncie.
Na podstawie zgromadzonych akt i dokonanych oględzin stwierdzono, źe 
wnioskowane drzewa rosną na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Łowickiego, oznaczonej numerem nieruchomości jako działka 240 obrębu 
Kiernozia.



Oględziny wykazały, że część drzew rosnących zbyt blisko budynków zagraża 
w realny sposób bezpieczeństwu mienia oraz ludzi przebywających w ich 
otoczeniu. Ponadto część drzew i krzewów jest w słabej kondycji zdrowotnej. 
Nowe nasadzenia poprawią wygląd i estetykę otoczenia.
W czasie przeprowadzonych oględzin wizualnie nie stwierdzono występowania gatunków 
chronionych w obrębie w/w drzew, w tym na pniach, ich koronach oraz w obrębie systemu 
korzeniowego (art.83c. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)
W razie stwierdzenia występowania zwierząt objętych ochroną w miejscu usuwanych drzew 
należy przerwać prace związane z wycinką.

Usunięte drzewa należy zastąpić drzewami gatunkowo dobranymi do 
użytkowanego terenu.

Nie pobrano opłaty stosownie do art. 86 ust. 1 pkt. 4, ustawy o ochronie 
przyrody.

W związku z powyższym orzeczono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za 
pośrednictwem Wójta Gminy Kiernozia, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.
Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega 
'wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej 'wykonanie.

Nie pobrano opłaty skarbowej stosownie do art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 1.6 listopada 2006r. o opłacie 
skarbowej ( Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).

Otrzymują:
1. Adresat,.
2. a/a.
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ZAMIARU ,@4®©VWWVKC3NAMfA ROBÓT BUDOW LANYCH

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 
Wydział ĄrcNitektoniczno-Budpwiany

inwestor: A.,
....................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)

'C
'■ (telefon kontaktowy)

' , m ......W . .......................................................................... ........
(adres zamieszkania)

na podstawie art. 30 w związku z art 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane /tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1409-tekst jednolity z późn. zm.) z g ł a s z a m  
-zamia^budowy/wykonania robót budowlanych*

• rodzaj, zakres i sposób wykonywania -badowy/robót budowlanych*:

i i......

M . i h k k p ś m . . .......... .... ...... ...... y .................................................................

.U im M M M l... ...........................

® termin rozpoczęcia robót budowlanych:..... iM .- .U /j

(to jest: 30 dni od dnia zgłoszenia i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

o adres całego zamierzenia / nr ewidencyjny działki, miejscowość, gmina/:

m Ł u m . r i Ł 6 m a M . . ^ ............................................................................................

Do w n io sku  do łączam  r
/poświadczenie o posiadanym prawiedd dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
(2 )  Szkic sytuacyjny, lub mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1 OGO ao ceiów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją 
obiektu budowlanego oraz zwymiarcwanymi odległościami usytuowania obiektu w stosunku do granic działki oraz istniejących 
obiektów, ■ ■■

^S z k ic e  i rysunki obiektu budowlanego wykonane i podpisane przez inwestora (mogą być również wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia iub jako typowe projekty sporządzone przez biura projektowe),
4) Pozwoienia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
5) Upoważntenia udzielone osobie działającej w imieniu inwestora. y^}{ '’ g g 7 ^ |{C j)3 T A

0 / /  BTAIiOSTA jŁ fjW iG iil

niepotrzebne skreślić
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Opis techniczny
1. Dane ogólne

Adres inwestycji: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Ul. Sobocka 2b 
99-412 Kiernozia 
Nr ewid. dz. 240

Inwestor; Powiat Łowicki
Ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest określenie zakresu i charakteru robót budowlanych 
jakie zostaną wykonane podczas remontu wnętrz istniejącego budynku 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

3. Opis stanu istniejącego

Budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii obecnie składa się z zespołu dwóch 
brył na rzucie litery „L”:
- skrzydła północnego - Obecnie pełni funkcję internatu i szkoły , skrzydło 
przeznaczone do rozbiórki (wg odrębnego opracowania)
- skrzydła frontowego -  budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, 
pokryty stropodachem niewentylowanym z płyt wielokanałowych, pokrytym papą 
bitumiczną . Obiekt pełni funkcje pomocnicze -  znajduje się w nim kuchnia, stołówka , 
pomieszczenia biurowe, kotłownia i sanitariaty i łazienka.
Obecnie trwa rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Placówka zostanie, 
powiększona o budynek trójkondygnacyjny przyległy do skrzydła frontowego. Nowy 
obiekt przejmie funkcję skrzydła przeznaczonego do rozbiórki oraz części skrzydła 
frontowego czyli będzie znajdowała się w nim szkoła oraz internat, a także część 
pomieszczeń biurowych. W związku z planowanym zwiększeniem ilości uczniów 
konieczny jest remont pomieszczeń, w których obecnie znajduje się stołówka , sala 
gimnastyczna oraz sanitariaty i łazienka. Istniejąca stołówka zostanie powiększona 
o powierzchnię sali gimnastycznej, zostanie również przeorganizowane 
pomieszczenie łazienki i sanitariatów. Pomieszczenia do ćwiczeń i łazienki będą 
znajdowały się w nowym budynku.

W miejscu istniejącego styku skrzydła frontowego i północnego po wykonaniu 
rozbiórki planowane jest wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku. Wiąże się to 
z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz 
chodników z nawierzchnią z kostki betonowej.

\



4. Zakres planowanych robót budowlanych:

- wyburzenie ścian działowych oraz murowanych wypełnień pomiędzy słupami
- skucie lastryka , płytek , demontaż okładzin ściennych, paneli
- skucie posadzek
- demontaż urządzeń sanitarnych
- częściowe skucie tynków'
- wykonanie nowych warstw posadzkowych
- uzupełnienie tynków , wykonanie gładzi i malowania
- wykonanie sufitu podwieszonego z płyt GK, zabudowy instalacji z płyt GK
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- częściowe zamurowanie otworu pomiędzy budynkiem frontowym a budynkiem 
przewidzianym do rozbiórki
- montaż drzwi zewnętrznych PCV przeszklonych dwuskrzydłowych szer.150 cm,
- montaż wykładzin PCV zgrzewanych
- ułożenie glazury i terakoty w WC
- częściowa wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz biały montaż
- częściowa wymiana instalacji c.o. ( wymiana grzejników i gałązek)
- częściowa wymiana instalacji elektrycznej
- wykonanie schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych i chodników 
z nawierzchnią z kostki betonowej
- zagospodarowanie terenu - nasadzenia
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Wycinek mapy zasadniczej 
gm, Kiernozia; obręb Kiernozia 
skaia 1:1000
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