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IM.2601.13.2016 

 

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro 

 
Zamawiający: 
Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 

www.powiatkrapkowicki.pl  

Wydział Rozwoju i Współpracy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(wydział merytoryczny) 

tel. 77 40 74 342, fax 77 40 74 332;  

e-mail: rozwoj@powiatkrapkowicki.pl 

 
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego w Zespole Szkół im. J. Pawła 

II w Zdzieszowicach w ramach projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych 

dla regionu branżach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  

Zadanie polega na Przebudowie sal lekcyjnych na pracownie zawodowe w Zespole Szkół im. 

J. Pawła II w Zdzieszowicach. 

 
Rodzaj zamówienia: usługa 
(usługa/dostawa/robota budowlana) 

I. Określenie przedmiotu zamówienia: 
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały dane jakie powinny zostać 

uwzględnione w dokumentacji projektowej dla zadania. Opis stanowi załącznik nr 1 do 

zaproszenia. 

 

II. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia: 4 marca 2016 r. 

 

III. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 
1. Wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej wymaganej staranności, 

zasadami współczesnej wiedzy ekonomicznej i technicznej, oraz obowiązującymi w tym 

zakresie normami i przepisami. 

2. Warunki gwarancji – Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego 

potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój 

bieg w momencie odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji 

będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt ewentualnych materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę 

dla zadania. 

5. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
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6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 

w siedzibie zamawiającego – Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 

pok. nr 110 lub telefonicznie pod numerem tel. 77 40 74 342,  

Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Iwona Jagoda-Jamioł – Dyrektor Wydziału RW, tel. 77 40 74 367, pok. 110 oraz Aneta 

Mielczarczyk – Inspektor Wydziału RW, tel. 77 40 74 342 w godzinach pracy tut. Urzędu. 
 
V. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który – spełniając opisane wymagania – 

zaoferuje najniższą sumaryczną cenę za całość zamówienia. 

 

VI. Zawartość oferty. 
1. Dla ważności oferta cenowa musi zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

2. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo 

opatrzone imienną pieczątką. 

3. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2, sporządzona w języku polskim. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty 

cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

5. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są 

łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez wszystkie osoby. 

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez 

niego parafowane. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. 
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2. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 

wycenę zamówienia. 

3. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania 

ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu 

zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

4. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość 

brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 

VIII. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 % 

2. Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 

gdzie: 

aa – najniższa cena ofertowa 

ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

 

IX. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie 

postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą sumaryczną ceną 

wszystkich zadań. 
2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

 

X. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym 

druku -„formularz oferty”. 

2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. do 
godz. 1000

 w siedzibie zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze 

Obsługi Klienta osobiście lub pocztą na adres zamawiającego, 

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego 

oraz napis: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego 
w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu 
branżach”. 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie nie będzie rozpatrywana, 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania. 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2014 r. o godz. 10.30

 w siedzibie 

zamawiającego, pokój nr 115. 

 

XII. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach:  

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których 

mowa w pkt V; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 
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3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć. 

 

XIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana na adres email wykonawcy oraz 

zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu.  

 

XIV. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 
1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest 

do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty. 

2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Zał. nr 1 – Opis przedmioty zamówienia 

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy 

Zał. nr 3 – Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

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

podpis osoby przygotowującej 

 

 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla - Kotzot 
Wicestarosta Krapkowicki 

________________________________________ 

podpis zamawiającego 

 

Krapkowice, dnia 2016-01-14  



 

 

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego w Zespole Szkół im. J. Pawła 

II w Zdzieszowicach w ramach projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych 

dla regionu branżach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  

Zadanie polega na przebudowie sal lekcyjnych na pracownie zawodowe w Zespole Szkół im. J. 

Pawła II w Zdzieszowicach. 

 

W wyniku przebudowy zostaną stworzone następujące pracownie:  

1. laboratorium chemiczne i pracownia badań środowiska,  

2. pracownia chemiczno-mikrobiologiczna i ochrony środowiska,  

3. pokój wag, 

4. pokój przygotowawczy i magazyn odczynników,  

5. warsztaty szkolne,  

6. pracownia języków obcych zawodowych,  

7. sala wykładowa chemia i ochrona środowiska. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem branż: gazowej, elektrycznej, wodno 

kanalizacyjnej, w której zakres wchodzi: 

 

1) wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu – 2 egz., 

2) ekspertyza stanu technicznego budynku - 2 egz., 

3) projekt koncepcyjny - 2 egz., 

4) projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy – 3 egz., 

5) kosztorysy inwestorski – 2 egz., 

6) specyfikacje techniczne należytego wykonania i odbioru robót – 2 egz., 

7) przedmiary robót – 2 egz., 

8) sporządzenie map do celów projektowych (ewentualnie mapy numeryczne) - 2 egz., 

9) specyfikacje techniczne - 2 egz., 

10) wersję elektroniczną projektu na nośniku CD – 2 egz., 

 

 



 

 

 

Zał. Nr 2 do zaproszenia  

 

…….……………………. dn. ......................... 

 

........................................... 
                   (Nazwa Oferenta) 

 

…………………………………………. 
(adres email)

 

Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla 

regionu branżach”. 

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia – wykonanie dokumentacji projektowej zadania 

realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu 

branżach” za cenę: 

netto ................................................ 

VAT ..… % …………………………………….. 

brutto ………………………………….………. 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

w nieprzekraczalnym terminie: do 4 marca 2016 r. 

2. Okres gwarancji:  

Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości 

i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg w momencie odbioru końcowego robót 

wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Termin płatności do 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

2. W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego 

zamówienia. 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania ofert.  

 

 



 

 

 

 

 

5. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

c) ................................................................................................. 

d) ................................................................................................. 

e) ................................................................................................. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

____________________, dnia  _____  2016 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



 

 

 

Zał. Nr 3 do zaproszenia  

 
Istotne postanowienia umowy 

 

Zawarta w dniu ………………. 2016 r. w Krapkowicach pomiędzy: 

Powiatem Krapkowickim z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-

11-672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 

1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 

2. Sabina Gorzkulla - Kotzot – Wicestarosta Krapkowicki 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy bez stosowania ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) stosownie do art. 4 pkt 8 tej 

ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w § 2. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (zwanej w dalszej części jako 

dokumentacja) dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia zawodowego 

w kluczowych dla regionu branżach” polegającego na przebudowie sal lekcyjnych na pracownie 

zawodowe w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Zdzieszowicach w wyniku czego powstaną następujące 

pracownie: 

1) Laboratorium chemiczne i pracownia badań środowiska, 

2) Pracownia chemiczno – mikrobiologiczna i ochrony środowiska, 

3) Pokój wag, 

4) Pokój przygotowawczy i magazyn odczynników, 

5) Warsztaty szkolne, 

6) Pracownia języków obcych zawodowych,  

7) Sala wykładowa chemia i ochrona środowiska.   

2. W skład przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 z uwzględnieniem branż gazowej, 

elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wchodzą: 

1) Wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku, 

2) Ekspertyza stanu technicznego budynku, 

3) Projekt koncepcyjny, 

4) Projekt budowlano – wykonawczy wielobranżowy, 

5) Kosztorys inwestorski, 

6) Specyfikacje techniczne należytego odbioru robót, 

7) Przedmiary robót, 

8) Sporządzenie map do celów projektowych (ewentualnie mapy numeryczne) 

9) Specyfikacje techniczne, 

10) Wersja elektroniczna projektu na nośniku CD. 

3. Dokumentację wskazaną w ust. 2 pkt 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w 

wersji papierowej, dokumentację wskazaną w ust. 2 pkt 1-3 oraz 5-9 w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz kompletną dokumentację projektową w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach. 

 

 



 

 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 4 marca 2016 roku.  

2. Przedmiot umowy przekazany zostanie Zamawiającemu w całości w terminie, o którym mowa w ust. 

1. 

3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego kompletu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2 oraz dokumentów 

potwierdzających wykonanie zobowiązań wyszczególnionych w § 2 ust. 3. 

4. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i sporządzenia protokołu odbioru w imieniu 

Zamawiającego jest Pani Iwona Jagoda – Jamioł  Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy lub Pani 

Aneta Mielczarczyk Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy. Każdy z upoważnionych może 

dokonać odbioru przedmiotu umowy samodzielnie. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej wymaganej staranności, zasadami 

współczesnej wiedzy ekonomicznej i technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami 

i przepisami, 

2) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt ewentualnych materiałów niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy,  

3) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w wersji 

papierowej i elektronicznej w ilości egzemplarzy wskazanych w § 2 ust. 3, 

4) stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 

5) wykonania prac stanowiących przedmiot umowy przez personel posiadający odpowiednie 

kwalifikacje, 

6) informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach mających wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy, 

7) terminowego dokonania wszelkich ewentualnych zmian w dokumentacji stosownie do wskazań 

właściwych w sprawie organów oraz potrzeb Zamawiającego, w tym także w trakcie realizacji 

zadania, 

8) niezwłocznego udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania Wykonawców w toku 

postępowania przetargowego na wykonawstwo robót objętych opracowaną dokumentacją, w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego, 

9) zapewnienia szczegółowej koordynacji między poszczególnymi branżami w trakcie realizowania 

przedmiotu umowy. 

§ 5 

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

2. Przekazania należy dokonać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach tj. 7:30 - 15:30. 

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy niezwłocznie po przekazaniu go przez 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający jest uprawniony do przedłożenia w formie pisemnej zastrzeżeń co do przedmiotu 

umowy w terminie 14 dni licząc od daty jego przekazania. Brak zastrzeżeń w powyższym terminie 

uważa się za protokolarny odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania zastrzeżeń do ich uwzględnienia 

i przedłożenia Zamawiającemu zweryfikowanej dokumentacji. W tym przypadku za protokolarny 

odbiór przedmiotu uważa się datę wpływu zweryfikowanej dokumentacji.  

6. Nieuwzględnienie zastrzeżeń w terminie może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie 

natychmiastowym bez prawa do wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 2. 

 



 

 

 

§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości 

……………………….. zł netto (słownie: ……………………………………….. złotych 00/100) plus podatek VAT 23 % 

tj. ……………… zł (słownie: ………………………………………… złotych 00/100) co łącznie daje kwotę brutto 

……………………………… zł (słownie: …………………………….złotych 00/100).  

2. Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia według ceny ofertowej, niezmiennej do końca 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pokryje wszelkie koszty jakie poniósł 

w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności opłaty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym koszty ewentualnych uzgodnień oraz koszty związane z dokonaniem zmian 

w dokumentacji stosownie do wskazań właściwych organów lub potrzeb Zamawiającego. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany łącznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez 

Zamawiającego w oparciu o fakturę Wykonawcy wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru, 

o którym mowa w § 3 ust. 3. 

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury ze stawką VAT obowiązującą w dniu jej wystawienia, przelewem na 

konto wskazane w fakturze. 

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 

8. Faktura wystawiona bezzasadnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że po wykonaniu będą przysługiwać mu pełne prawa autorskie do przedmiotu 

umowy oraz, że nie narusza on praw osób trzecich.  

2. Wykonawca oświadcza, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 i w jego ramach 

przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 2 oraz jego opracowań, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzanie każdą możliwą techniką, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania 

odbitek itp., 

2) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostępnianie, w szczególności 

przy prezentacji i utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach 

wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, 

nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci 

makiet), 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu poprzez użyczenie oryginału lub egzemplarzy, 

4) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5) prawo do łączenia przedmiotu umowy w całości lub w jego części z innymi dziełami, prawo 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, prawo zmiany wyglądu graficznego 

i technicznego, prawo korekty językowej lub stylistycznej - także w zakresie wytwarzania techniką 

drukarską i techniką cyfrową, 

6) prawo do tłumaczeń na języki obce. 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dokumentację określoną w § 2 ust. 2 gwarancji i rękojmi. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości 

i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 5 lat od odbioru końcowego 



 

 

 

robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie za pomocą poczty 

elektronicznej na adres …………………………………  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wniósł 

reklamację przed upływem tego terminu.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w przedmiocie umowy, jeżeli przyczyny wady leżały po 

jego stronie. 

6. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres usunięcia zaistniałych wad. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek dokumentacji, 

jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości – niezwłocznie, lecz 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w ramach całego 

wynagrodzenia umownego ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości 

wykonania naprawy lub uzupełnienia w powyższym terminie, dłuższy termin wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji. Powyższe dotyczy również wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

§ 9 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w razie stwierdzenia w toku odbioru oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji wad w dokumentacji. 

2. Zamawiający, który otrzyma wadliwą dokumentację projektową może: 

1) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, gdy wady nie mają charakteru istotnego i nie 

dadzą się usunąć,  

2) jeżeli wady mają charakter istotny, a Wykonawca odmawia ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu projektantowi, a kosztami obciążyć 

Wykonawcę. 

3. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości 

lub w części na potrzeby realizacji zadania. 

§ 10 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 

wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, co 

będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ceny brutto 

określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w szczególności w przypadku wskazanym w § 5 ust. 6. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,2 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy, 

2) 10 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami, 

3) 0,5 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu 

umowy przy odbiorze lub w okresie o którym mowa w § 8 ust. 2, liczonej od wyznaczonego 

terminu usunięcia wad. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % ceny brutto 

określonej w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 13. 

4. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 



 

 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uważają 

także przesłanie wezwania zgodnie z § 8 ust. 3. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia bez odrębnych 

wezwań i powiadomień. 

§ 12 

1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania w związku z zawartą umową są: 

1) po stronie Zamawiającego: Iwona Jagoda - Jamioł, 

2) po stronie Wykonawcy: ……………………. 

2. Korespondencja pomiędzy stronami powinna odbywać się poprzez osoby uprawnione 

do reprezentacji, w formie pisemnej. 

§ 13 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy także w następujących przypadkach:  

1) nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwania ich wykonywania,  

2) wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób 

nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków, 

3) likwidacji działalności Wykonawcy, 

4) opóźnienia w terminie wykonywania przedmiotu umowy, 

5) złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,  

6) wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy, 

7) innego rażącego naruszenia warunków umowy w tym w szczególności niewykonania przez 

Wykonawcę obowiązków określonych w umowie.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 

prawidłowo wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

5. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron. 

§ 14 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

§ 15 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa 

autorskiego i prawa budowlanego oraz przepisy wykonawcze obowiązujące w tym zakresie. 

§ 17 

Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 



 

 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

  

 

 

 

 
 


